
 
 

 

 
 

 

 
 


 

 

 
 
م١/٥/٢٠١٠ ٩آخر تعديل يف



  

–  
   

 
  

 
 

 اململكة األردنية اهلاشمية
  رقم اإليداع لدى دائرة

   املكتبة الوطنية
)٩٦٨/٤/٢٠٠٧( 

٢٢٣، ٢ 
 ضمرة، توفيق إبراهيم ضمرة

.  عامن–مرة توفيق إبراهيم ض/ يكسائالراءة ق  يفضائيغاية ر         
 .٢٠٠٧املؤلف، 

 .ص)٣٣٤(
  )٢٠٠٧/ ٤/ ٩٦٨(:إ.ر

 /القرآن// القرآنقراءات: الواصفات

 
 

 .تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من قبل دائرة املكتبة الوطنية* 



 

 

 

 

 
 

 
 


 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 ٥ قراءة اإلمام الكسائي



 
) ¹  ¸ ¶  µ ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ «  ¾ ½  ¼  »  º

È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À والصالة  ،)¿ 
كام يف   الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة القرآنحممد عىل سيدنا والسالم

ٍيا جربيل إين بعثت إىل أمة «:  قالخ أن النبي ت  بن كعبحديث أيب َِّ ُْ َ ِ ُِ ِّْ ُ َُ ِ ِ
َأميني منْهم الع ُ ِّْ ُ ِِّ َ ًجوز والشيخ الكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل يقرأ كتابا ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِْ َ َّ َ ُْ ُ َْ َ َّ ُ ْ ْ ِْ ُ ُُ ِ َ َّ ُ

َقط قال َ ُّ َ يا حممد إن القرآن :َ ُ َّْ َّْ ِ ُ َ ُ ٍأنزل عىل سبعة أحرفَ ُِ َْ َ َْ َُ َ َ ِ وارض اللهم عن صحبه  .»ْ
سبعة وعلموها  باألحرف الخأمجعني الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي 

 )ْمُتْمِّلُ عَامَؤوا كَرْقَ تْنَأ ْمُركُمْأَي (خإن رسول اهللا :للتابعني كام سمعوها وقالوا
 وأقرؤوه وألفوا الكتب وفصلوا طرق نآا القررؤوالذين قوعن العلامء الربانيني 

ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةنَُّ ساءة القر: (الروايات وقالوا ُاآلخر اُ  .   ) ِلَوَاأل ِنَ عِ
وما زال ) السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 

العلامء يكتبون يف القراءات ومنهم من زاد عىل السبعة فجمع القراءات الثامن أو 
الكامـل يف القــراءات (العـرش أو اخلمـسني كــأيب القاسـم بـن جبــارة يف كتابـه 

ذلك فكتب يف القراءات الـست أو ، ومن العلامء من كتب يف أقل من )اخلمسني
الثالث أو أفرد كل قراءة عىل حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة فقـد أحـرض يل 

بصفتي أقرب ) غاية رضائي يف قراءة الكسائي( اإلبن البار توفيق ضمرة كتاب 



 

 ٦ قراءة اإلمام الكسائي

ُقد مجع مـادة هـذا الكتـاب بأسـلوب  ً سندا فوجدتهخالناس إىل رسول اهللا 
ر أصول قراءة االكسائي التي ختالف رواية حفص ثـم  عن طريق ذكميرسسهل 

ًذكر الكلامت التي ختالف حفصا، كل سورة عىل حدة بحيث يسهل عىل طالـب 
العلم معرفة الفرق يف النطق بني هذه القراءة وبـني روايـة حفـص املـشهورة يف 
معظم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العلم البد أن جيلس يف حلقـات 

يتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنني املسندين ليتصل سنده العلم ل
 ، واإلسناد من خصائص هذه األمة ورحم اهللا ابن املبارك حيث قال خبالنبي 

ِاإلسنَاد من الدين( ِ َِ ُ ْ ، وقد تنافس علامء السلف يف طلب علـو اإلسـناد فقطعـوا )ِ
ً الليل سريا بالنهـار، كـي يرتفعـوا الفيايف والقفار وخمروا عباب البحار ووصلوا

ْطلب العلو يف السنَد سنَة عمـن (درجة يف السند ولذا قال اإلمام أمحد بن حنبل  ُ َُ ُ ََ ٌ َِ ِ ِ ُ َ
َسلَف َّ، ومن فضل اهللا عيل أن تلقيت القراءات السبع عىل شيخ القراء يف الشام )َ

يخ القراء يف مرص حممد سليم احللواين الذي هو برتبة العالمة حممد أمحد املتويل ش
 . بوقته

هذا وأدعو طالب العلم لتالوة القرآن الكريم برواياته وفهم معانيه والعمل 
 . بأحكامه والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم

 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ
 

 



 

 ٧ قراءة اإلمام الكسائي

 
¬(احلمد هللا رب العـاملني   «  ª  ©  ¨  § ¦  ( ) d c

f  e ( ــه القــرآن ــذي نــزل علي َوالــصالة والــسالم عــىل ســيدنا حممــد ال َ َ
k(الكــــريم  j i hl  q p  o  n  mr u  t  sv( 

Í ( :فكان حيرص عىل سامعه وفهمه وترديده حتى نزل قوله تعـاىل  Ì Ë  Ê
Ï  Î Ô Ó  Ò  ÑÐÕ    ( اهللا بتبليغ ما أنزل عليه من اآليات وقد أمره
Q P (: فقــال تعــاىل ؛البينــات  O  N M L K  JR ( فنــشهد أنــه بلــغ َ َّ َ

 يف تعلم القرآن َبَغَّرَالرسالة،وأقرأ األمة عىل األحرف السبعة كام نزلت عليه، و
م وبارك عليه وعىل  اللهم صل وسل﴾﴿:وتعليمه،فقال

آله الطيبني الطاهرين،وارض اللهم عن صحابته أمجعني، الذين تلقوا القرآن من 
 عـن رب ة ثم علموه كام سمعوه، واعتربوا أن صفة التالوة متلقـاخفم النبي 
، وسعيد بن منصور "معجمه الكبري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَِشالعاملني ب

َإنـام : ًقرئ رجال، فقرأ الرجلُكان ي  ت  اهللا بن مسعود، أن عبد"سننه"يف  َّ
ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َيهـا ِنَأَرْقَمـا هكـذا أ:مرسلة، فقال ابن مـسعود

r  (: كيف أقراكها يا أبا عبـد الـرمحن؟ فقـال:فقال. خ اهللا رسول  q
t  s( ل، ورحم اهللا علامء  املد املتصَْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَف

وا أوقاهتم لـتعلم القـرآن وتعليمـه وإبعـاد ُغَّرَاملسلمني من القراء املهرة الذين ف
قرأت عىل اليزيدي بمـرص فلحنـت يف : اللحن عن ساحته،قال القاسم بن حمرز

 حتى تغتـسل يف البحـر وتعـود إيل، َكُئِرْقُواهللا ال أ: سورة الزمر يف حرف فقال
 أربعة أيام فاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا فانحدرت إىل دمياط يف

 .         بنا هلم عىل الرغم من التقصري يف أعاملناحلاهللا يف زمرة العلامء العاملني 



 

 ٨ قراءة اإلمام الكسائي

أما بعد ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلم القرآن الكريم وتالوتـه عـىل 
ة النبوية ولقـد ألـف العلـامء بالقراءات املتواترة املتصلة باحلرض العلامء املتقنني،

ًقديام يف القراءات ووضعوا الضوابط والقواعد للقـراءة الـصحيحة،ويكفي أن 
 ثامنيـة "النرش يف القراءات العـرش"ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل وقد مجع يف كتابه 

ًومخسني كتابا من أمهات الكتب التي ألفت يف القراءات،ومن فضل اهللا عيل أين 
آن الكريم بالقراءات العرش  عىل ما جاء يف طيبة النرش عـىل شـيخ قد قرأت القر

ومد اهللا يف عمري حتى أصـبحت  قراء اإلسكندرية حممد عبد الرمحن اخلليجي،
  : وهللا در الشاعر حيث قال،ً سنداخأقرب القراء لرسول اهللا 

ــبن ــن ل ــان م ــك املكــارم ال قعب   تل

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــادا بعـــد أب ـــامء فع   الاٍا ب

 

ــسأل اهللا ــان ــسن خامتتن ــا وأن حي ــل أعاملن ــن . أن يتقب  ولقــد أحــرض يل االب
غاية رضائي يف قراءة ( كتاب  بني أهله،ٌمِحَوالعلم ر) توفيق إبراهيم ضمرة(البار

 مقارنة برواية حفـص بـن قراءة الكسائيمجع الفرق بني قد ،فوجدته )الكسائي
ءة كل رواية سليامن بأسلوب سهل يستفيد منه طالب العلم وخاصة من أراد قرا

فيـه ب عىل طريق الشاطبية ثم أتبعه بملحق بـني ا الكتاعىل حدة،وقد جعل هذ
الفرق بني الشاطبية والطيبة وهبذا األسلوب يأمن طالب العلم مـن اخللـط بـني 
الروايات وطرقها،وهذا وإين أدعو طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم عـىل علـامء 

: قال الوليد بـن مـسلم لرشعية األخرى،القراءات املسندين قبل طلب العلوم ا
 : يا غالم قرأت القرآن؟ فإن قـال:ًكنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا قال

f(  اقرأ: قال،نعم  e d c ( ،اذهـب تعلـم : قـال، ال:وإن قال 
جعلنا اهللا وإياكم من الذين يتلـون كتـاب اهللا حـق .القرآن قبل أن تطلب العلم

 .طراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عناناء الليل وأآتالوته 
 

 



 

 
ُاحلمد ْ َ  هللا رب العاملني، والـصالة والـسالم عـىل أرشف املرسـلني وخـاتم ْ

 .النبني، سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
، التي أوردها األستاذ الفاضـل وبعد؛ فقد اطلعت عىل التحقيقات الدقيقة

، يف سلسلة كتبه التي أفرد فيها القراءات العرش من )توفيق إبراهيم ضمرة(الشيخ 
غاية رضائي ( طريق الشاطبية والدرة والتيسري وطرق الطيبة، ومنها هذا الكتاب 

 قد حترى الدقة يف استخراج -حفظه اهللا-، فوجدت أن املؤلف )يف قراءة الكسائي
ني رواية حفص بن سليامن وبـني هـذه الروايـات، فجـاءت بحمـد اهللا الفرق ب

مفردات بعيدة عن اخللط، متصفة باإلتقان، والدقة والتحرير، مما يدل عىل سعة 
اطالعه، وطول باعه يف حتري الوجه الـراجح، يف هـذه القـراءات والروايـات، 

 .وحترير الطرق عىل الوجه الصحيح
مـنهج الـسلف، وقلـام كـانوا جيمعـون بـني والقراءة بإفراد الروايات هـو 

القراءات والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفـاده ابـن اجلـزري يف كتابـه 
 ."النرش"

                                          
م، وكثـرة  والـسبب هـو عظـم مهمهـ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلذا البـاب )١(

 وكانوا يقرأون عىل الشيخ كل ، واستيعاب رواياته،حرصهم، ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 ومن بعدهم إىل ، وهذا الذي كان عليه الصدر األول، ال جيمعون رواية إىل غريها،ختمة برواية
وإنام . ىل زماننا واستمر إ،لواحدةات يف اخلتمة ءا فمن ذلك الوقت ظهر مجع القرا،املائة اخلامسة

 ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح به إال ، وقصد رسعة الرتقي واالنفراد،دعاهم إىل ذلك فتور اهلمم
 حتى إن عيل ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة، وأتقن معرفة الطرق والروايات،تءاملن أفرد القرا

رأ عليه قراءة واحـدة مـن  مل يق، ملا أراد القراءة عىل الشاطبي،بن شجاع العبايس صهر الشاطبي
 ثم ، برواية البزي ختمةًالً فكان إذا أراد قراءة ابن كثري مثال يقرأ أو،السبعة إال يف ثالث ختامت

ت السبع يف تسع ءاهكذا حتى أكمل القراو ، ثم جيمع البزي وقنبل يف ختمة،ختمة برواية قنبل
= 
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 ١٠ قراءة اإلمام الكسائي

وهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي اتبعه السلف الصالح، وهـو 
َأوىل وأحق أن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

يوفق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القراءات، نسأل اهللا تعاىل أن 
: وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني ، وجيعله وإيانا ممن قال فـيهم رسـوله الكـريم

ْخريكم  من( َ ْ ُْ ُ ُ تعلم القرآن وعلمهَ َ ََ ْ ََّ ْ ََّ َ ُ َ.( 
وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله الطاهرين الطيـبن وعـىل 

أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا صحابته 
 .رب العاملني

 
 

                                          
 فأردت أن : الدوري يف ختمة، قال ومجعه مع، ومل يبق عليه إال رواية أيب احلارث،عرشة ختمة=

مل أعلم و ، تويف رمحه اهللا.)سورة األحقاف( فلام انتهيت إىل ،ين باجلمعر فأم،أقرأ برواية أيب احلارث
لعـرشة ا و،بعد أن يفرد السبعة يف إحدى وعرشين ختمةإال اجلمع بًأحدا قرأ عىل التقي الصائغ 

ي عىل شيخه الشهاب أمحد بن حممد القويص وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندر. كذلك
 .اإلعالن يف السبع أربعني ختمةكتاب بمضمن 

أعظم ما بلغني يف ذلك قضية الشيخ مكني أجاز بعضهم اجلمع للسبعة يف ختمة واحدة، وو               
 مع الـشيخ أيب إسـحاق إبـراهيم بـن حممـد وثيـق ،سمرالدين عبداهللا بن منصور املعروف باأل

 فوجـد ،ً دخل يوما إىل اجلامع اجليويش باالسكندرية،ن الشيخ مكني الدين األسمرفإ ،بييلاإلش
ًشخصا واقفا وهو ينظر إىل أبواب اجلامع  وأنه يعزم ، فوقع يف نفس املكني األسمر أنه رجل صالح،ً

عليه قال  فلام سلم ، وال رؤية، ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر، ليسلم عليهتهعىل الرواح إىل جه
ت، اءا ألقرئك القر، ما جئت من الغرب إال بسببك:، قالنعم: أنت عبد اهللا بن منصور؟ قال: له

من ( وعند طلوع الفجر إذ به يقول ،ت السبعءافابتدأ عليه املكني األسمر تلك الليلة اخلتمة بالقرا
 ٢ ج"النـرش"، واحـدة ةت السبع يف ليلءاً مجعا بالقراالقرآن الكريم فختم عليه ،)اجلنة والناس

  .١٤٦ص
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ِإن احلمد هللاِِ نحمده ونستعينُه من هيده  ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْ َّ َفال مضل له ومن يضلل فال هادي اهللاُ ِ ُ ْ َ ُِ َ َ َْ َ َِّ ْ َ ُِ

َله و ُ َّأشهد أن ال إله إال َ ََ َِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبـده ورسـولهاهللاُْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َُّ ً َ ََ َ ُ َّ َ َ َّاللهم ،ِ ُ َّ
ِصل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ َ َ َِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ َ ََّ َِّ ِ. َ وبارك عىل ٌ َ ْ ِ َ َ

َحممد وعىل آل حم ُ َ َ ُِ َ َ ٍ ٌمد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميدَّ ٌ َِّ َ َ َ َِ ٍَ َِ َِ َ َ َ َِّ ْ َْ َ، ﴿            

                             ﴾. 
  الـشاطبيةي مـن طريقـ، الكـويفالكسائيقراءة فهذا رشح مبسط ل: ما بعدأ

  . من الشاطبيةقراءة الكسائيأصول رواية : ي عىل،حيتووالطيبة

وهـو (قراءة الكسائي بروايتي الليث  بني رواية حفص و يف الفرش اخلالف
 للكسائيًواخللف بينهام يسري، ولذلك عزوت غالبا  ،والدوري )املقدم يف األداء

ين  فإذا ذكرت أحد الراويني فقط دل ذلك عىل أن الراوي الثا،إال فيام اختلفا فيه
 . الفرق بني الشاطبية والطيبة يف قراءة الكسائي ذكرتثم.ًيوافق حفصا

وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها 
 . ًحسب نطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحف

                                          
 .١٠٢سورة آل عمران آية  )١(



 

 ١٢ قراءة اإلمام الكسائي

الف  بكيفيـة ختـهاالكـسائيأقركام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
 .ًحفصا، وقد تكرر ورودها فذكرهتا ضمن مباحث األصول كي ينتبه هلا

ًواألصل فيمن يقرأ هذه الرواية أن يكون جمازا برواية حفـص بـن سـليامن، 
ودرس مقدمة يف علم القراءات، ولذلك اقترصت يف هذا الكتاب عىل ما خيالف 

 .ً وقد ذكرت الدليل من الشاطبية أحيانا.ً حفصا الكسائيفيه
 وذكرت يف احلاشية بعض املراجع التي يمكن الرجوع إليها ملزيد من الرشح 

 . التوضيح، وأخذت األوجه املقدمة يف األداء من رسالة ابن يالوشةو
 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب

ً أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفِّكام وأرجو من كل َ َ َ ٍ ضل ٍ
  :أو عىل العنوان التايل ) ٠٧٩٦٩٠٨٤٤١( تعديلها أن يبلغني ذلك عىل هاتف 

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  
 :وقد أجزت بمؤلفايت كل من يف عرصي، ملا قاله ابن اجلزري يف طيبة النرش

 .ن يف عرصيوقد أجزهتا لكل مقري              كذا أجزت كل م

 . اإلسالم واملسلمنياأسأل اهللا العظيم أن ينفع هب
 

 



 

 ١٣ قراءة اإلمام الكسائي

 
 سـدي مـوالهمن عبد اهللا بن هبمـن بـن فـريوز األ بأبو احلسن عيل بن محزة

والد الفرس من أوهو من ٍالكسائي الكويف ولقب بالكسائي لكساء أحرم فيه
 .)هـ١٢٠(، ولد سنة سواد العراق
 ،ربـع مـراتأ عـرض عليـه ، عن محزة الزيـاتًخذ القراءة عرضاأ :شيوخه
يب بكـر بـن أ عن  وروى احلروف، عمر اهلمداين وعيسى بن،يب ليىلأوحممد بن 
 ،يب محـادأ وعن عبد الرمحن بن ،فر عن نافعسامعيل ويعقوب ابني جعإعياش و

 وزائـدة بـن قدامـة عـن ، واملفضل بن حممد الـضبي،يب حيوة رشيح بن يزيدأو
  . بن أمحدخذ اللغة عن اخلليلأىل البرصة فإورحل  ،عمشاأل

بـراهيم بـن إ و،ادانبراهيم بـن ز إ،ً وسامعاًخذ عنه القراءة عرضاأ :تالميذه
بو محـدون الطيـب بـن أو ، وحفص بن عمر الدوري،محد بن جبريأ و،احلريش

 وعبيـد اهللا بـن ،محد بـن ذكـوانأوعبد اهللا بن  ، وعبد الرمحن بن واقد،سامعيلإ
 والليـث ،بن سالم بو عبيد القاسمأ و، وعيل بن عاصم، وعدي بن زياد،موسى

ابـن (  عـيل الكـسائي ارون بـنبـو ايـاس هـأ و،ونصري بن يوسـف ،بن خالدا
 . وغريهم كثري. ارزمي وحييى بن زياد اخلو،دمآ وحييى بن ،)الكسائي

                                          
 ،٨٨ص١ج لذهبيل  الكبار القراء معرفة ،٣٤٦ص ١ج النهاية غاية ،٦٩ ص جماهد البن السبعة )١(

 ،١٨٩ص ٥ج لذهبيل اإلسالم تاريخ ،١٤٨ص ٣ج لزركيلل األعالم ،٩ص ٣ج األعيان وفيات
 .١٧٥ص ١ج العامد بنال هبالذ شذرات ٢٥٦ ص ٥ج لذهبيل النبالء أعالم سري



 

 ١٤ قراءة اإلمام الكسائي

حدى ومخسني سـنة وشـاركته يف إ صحبت الكسائي يف : بن مهرانقال قتيبة
عيل أ  وقر،تياره اخيهت علأ وقر، وعرشين ختمهً نيفايهت علأقرو ،صحابهأعامة 
صـدق هلجـة مـن أيني هاتني يت بعأ ما ر:عنيقال حييى بن م. هل املدينةأقراءة 

 . راد ان يتبحر يف النحو فهو عيال عىل الكسائيأ من :قال الشافعي .الكسائي
 قـراءة متوسـطة ،من قراءة محزة وقراءة غريهالكسائي اختار  :قال ابن جماهد

  . ئمةثار من تقدم من األآارجة عن غري خ
علـم النـاس أ كـان ،مـورأي  اجتمعـت يف الكـسائ:بو بكر يف الغريـبأقال 
ن فكـانوا يكثـرون آوحد الناس يف القـرأ وكان ،وحدهم يف الغريبأ و،بالنحو

ن مـن آخذ عليه فيجمعهم وجيلس عىل كريس ويتلو القرعليه حتى ال يضبط اآل
  .خره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى املقاطع واملباديآىل إوله أ

 عليه ويأتم أرمه وجيله ويقريد وكان الرشيد يكصحب الكسائي هارون الرش
 .به ويسأله

 وكتــاب ،نآ كثـرية منهـا كتــاب معـاين القـرًلـف الكـسائي كتبــاأ :لفاتـهؤم
 والنوادر ،وسط والنوادر األ، والنوادر الكبري، والعدد واختالفهم فيه،القراءات

املصادر   و،ن وموصولهآع القرو ومقط، وكتاب اهلجاء، يف النحوً وكتابا،صغراأل
  .شعارأ وكتاب ، واهلاءاتواحلروف
 .ّمن قرى الري) ويه ُبَنْرَأ( بقرية ) هـ ١٨٩( تويف رمحه اهللا سنة : وفاته

حفص الدوري، وخالد بن  الليثمها:نيراويلكسائي لواختار ابن جماهد 
 .طةاسوقد رويا عنه بال و

                                          
 .١١٩ ص ١ النرش البن اجلزري ج ،٦،التيسري أليب عمرو ص٩٤، ٧١السبعة البن جماهد ص  )١(



 

 ١٥ قراءة اإلمام الكسائي

 
 .)ًوهو املقدم أداء( الليث بن خالد البغدادي،

  .ق ضابطثقة معروف حاذ
 وروى احلـروف عـن ، وهو من جلة أصحابه، عرض عىل الكسائي:شيوخه

  .محزة بن القاسم األحول وعن اليزيدي
 الكـسائي ، وحممد بـن حييـى صاحب الفراءسلمة بن عاصم روى عنه :تالميذه

 .، ويعقوب بن أمحد الرتكامين، والفضل بن شاذانالصغري
  .) ه٢٤٠( تويف رمحه اهللا سنة :وفاته
 

                                          
، هتذيب التهـذيب ٢١١ ص١لذهبي جل معرفة القراء ،٣٤ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(

 .١٣٨ ص ١بن اجلزري ج الالنرش ، ١٦ ص ١٣، تاريخ بغداد ج ٤٠٨، ص٢ج



 

 ١٦ قراءة اإلمام الكسائي

 
 ولد أيـام املنـصور ،بو عمر الدوري النحوي أحفص بن عمر بن عبد العزيز

مـام إ ه، وهو موضع بقرب بغداد والدوري نسبة لـ،سنة مخسني ومائة يف الدور
 أول من ،ثقة ثبت كبري ضابط، الناس يف زمانهب وشيخ القراءة ،القراءة يف عرصه
 بسائر السبعة وبالشواذ وسمع من أ وقر،ات رحل يف طلب القراء،مجع القراءات

 .ًا كثرياًذلك شيئ
 وعىل أخيه يعقوب بن جعفـر ، بن جعفر عن نافعلسامعيإ عىل أ قر:شيوخه

 وعىل ، وحممد بن سعدان عن محزة، وسليم عن محزة،عن ابن مجاز عن أيب جعفر
ى  وحييـ، ومحزة بن القاسم عن أصحابه، وأليب بكر عن عاصمبقراءتهالكسائي 

  . وغريهميب نرص البلخيأاليزيدي وشجاع بن 
  ،محد بن فرجأمحد بن حرب شيخ املطوعي وأ ،ه وروى عنهي علأ قر:تالميذه

محـد بـن مـسعود أ و،محد بن يزيد احللـواينأو، محد بن فرح املفرسأو أبو جعفر 
 وإسـامعيل بـن ،محـدأ وإسامعيل بـن ،سحاق بن إبراهيم العسكريإ و،الرساج

 . وغريهم وعبد الرمحن بن عبدوس وحممد بن محدون القطيعي،نييونس بن ياس
محـد أ وقال ،محد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوريأ رأيت : قال أبو داود

 .  كالم اهللا غري خملوق:ن ؟ قالآ ما تقول يف القر:لت الدوريأبن فرح املفرس سا
 .رمحه اهللا) هـ ٢٤٦(ويف يف شوال سنة ُ ت:وفاته

                                          
، هتذيب التهذيب ١٩١ ص١لذهبي جل معرفة القراء ،٢٥٥ ص١بن اجلزري جالة النهاية، غاي )١(

لزركيل ج لاألعالم ،١١١ ص ٢شذرات الذهب ج ،٢٠٣ ص ٨، تاريخ بغداد ج ٤٠٨، ص٢ج
 .١٠٩ ص ١بن اجلزري ج الالنرش  ،٢٦٤ص ٢



 

 ١٧ قراءة اإلمام الكسائي

  

 :البسملة
 .، عدا براءة قرأ بإثبات البسملة بني السورتني
ٍوبـــسمل بـــني الـــسورتني بــــسنة َّ َُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ ََ

  

 

ـــموه ــال نـ َرج ْ ََ َ ٌ ــالِ ــة وحتم َا دري ُّ َ َْ َ َ ً ِ   
 

 . من الفاحتة-١-عد البسملة آية رقم 

:الـمـد والقرص 
 .) حركات٤( التوسط  :املد الـمتصل

 .) حركات٤( التوسط :صلاملد املنف

﴿ :قرأ  ﴾،دون مد  حيث وقعت بحذف الواو. 
َويف أم يقولــون اخلطــاب كــــام عـــال َُ ُ ََ َ َ ِ ْ َ ُ َ ْ َ  

 

َشــفا ورءوف قرص صحبته حــال َ َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ َ ٌَ ُ َ َ
  

 

                                          
 .٣٧ الوايف للقايض ص  ،١٠٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين - )١(
 .٤٩ ص عبد الرزاق عيل إبراهيم ، عد آي القرآنن إىل معرفة مرشد اخلال)٢(
 . ومقدار املتصل اإلشباع حلمزة وورش  والتوسط للبقية٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج )٣(

 مرتبتني طوىل لورش ومحـزة، - املد املتصل - قال السخاوي وكان شيخنا الشاطبي  يرى يف -
 .٣٢٩ ص١ رشح القصيد عيل بن حممد السخاوي جللباقني، انظر فتح الوصيد يف ووسطى

 .٢٥١ ص ١ النرش البن اجلزري ج ،٤٩رساج القارئ البن القاصح ص )٤(
 .٤٣  ص٢سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٤٨٧حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٥(



 

 ١٨ قراءة اإلمام الكسائي

 :السكت واإلدراج  
 ﴿عليهاسكت ي أدرج املواضع التالية ومل       ﴾ ]مع  ]١،٢:الكهف

﴿خفاء، اإل         ﴾ ]٥٢:يس[ ،﴿   ﴾ ]دغـام مـع اإل]٢٧:القيامـة،  
﴿   ⁄﴾ ]دغاممع اإل ]١٤:املطففني. 

ٌوســكتة حفــص دون قطــع لطيفــة َ َُ ِْ َ ٍ ْْ َ ُ َ ٍَ َ َ  

ـــون ِويف ن ُِ ـــن راقَ ٍ م َ َ ومرقـــدنا والَْ َ ََ َِ ْ   ِمَ

 

َعــىل ألــف التنــوين يف عوجــا بــال ََ َ ًَ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َّ َ
  

ــ َل ران والبــاقون الَب َ َُ َ َْ َ ســكت موصــالَْ َ ُ ََ ْ  

 

 :اإلدغام واإلظهار
﴿دغم الذال يف التاء يف كلمة أ   ﴾ و﴿ ،      ﴾كيف وقعت. 

َوط ــاَ ــيمَنيِس ــد امل ِ عن ِ ِْ َ ــذمتْ ـــاز اخت ُ فـ ُ َْ َ َ   وَ

 

َأخذتم ويف اإلفراد عـَــارش دغفـال َْ ْ َ ََ َ ِْ َ ِْ ِ ُ َ َ
  

 

ÿ  ﴿:  يف الواو منوكذلك أدغم النون      ﴾ ،و﴿       ﴾. 

َوي ًظهـر عــَن فــتىَأ َنيِساَ َْ ْ ِ ُّ حــقْ َه بـــداَ َ ُ  

 

ُون ْ وفيه الَونَ ِ َلف عن ورشهم خالُخـَ َْ ْ ِْ َ ْ َ ُ 

﴿وأدغم النون يف الراء يف    ﴾  والالم يف الراء يف﴿   ⁄﴾. 
                                          

 .٢٥٤قايض صللعبدالفتاح ل، الوايف ٨٣٠،٨٣١م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )١(
 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص القاصح بنال القارئ رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
 .١٣٥ص املزهر ،٤٤٤ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٢٨١ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٣(
 .٦٣ ص  للضباع اإلضاءة،١١٦السبعة البن جماهد ص )٤(



 

 ١٩ قراءة اإلمام الكسائي

 :تاليةذلك احلروف الكويدغم 
:  نحـو)التاء والزاي والصاد والدال والـسني( يف مخسة حروف هي)إذ(ذال 

﴿     ﴾ ،﴿    ﴾، ﴿      ﴾، ﴿    ﴾ ،﴿       ﴾.  
الـسني والـذال والـضاد والظـاء :(وهـي  يف حروفها الثامنيـة)قد(دغم دال أ

 : املجموعة يف أوائل الكلامت)والزاي واجليم والصاد والشني
َوقد ســحبت ذيال ضــفا ظ َ َ ً ْ َْ َْ َ ٌـل زرنب       ََ َ ْ َ َّ

 

ـــلته صَج َـ ُ ْ ـــباه شَ َـ ُ ــالَ ـــائقا ومعل َـ ِّ َ َُ ً َِ
 

﴿ :نحـــو    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾،﴿     ﴾،﴿    

   ﴾، ﴿     ﴾،﴿        ﴾،﴿      ﴾. 

﴿ : نحو) النون ، الثاء،التاء( :يف حروفها الثالثة وهي )هل(دغم الم أو  

   ﴾،﴿    ﴾،﴿      ﴾.  
، السني، الزاي، الظـاء، والطـاء( : يف حروفها  السبعة وهي)بل(دغم الم أو 

ــضاد ــاءال ــون، الت ﴿ : نحــو،)، الن     ﴾،﴿    ﴾،﴿     ﴾،﴿  

  ﴾، ﴿    ﴾، ﴿     ﴾، ﴿      ﴾. 
الـسني والثـاء : (أدغمها يف احلروف الستة التالية وهي: تاء التأنيث الساكنة

 :املجموعة يف أوائل الكلامت) والصاد والزاي والظاء واجليم

                                          
 .١٠٨ ص، الوايف٤٢٥  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٢حرز األماين بيت رقم  )١(



 

 ٢٠ قراءة اإلمام الكسائي

َ وأبدت ســنا ثـغر ص ْ ٍَ ْ َ َ ْ ََ ِــفت زرق ظلمَ َ ُ ْ ْ   ِهَ

 

َــمعن ورودا باردا عطـرَج ُ َِ َ َ ُ َ ًْ َ الطـالًِ ِّ
  

 

﴿ :نحو        ﴾، ﴿      ﴾، ﴿     ﴾، ﴿   

    ﴾، ﴿      ﴾، ﴿         ﴾ . 
﴿ : نحو حيث وقعوأدغم الباء املجزومة يف الفاء       ﴾ ]٧٤:لنساءا[. 

﴿غم الفاء يف الباء أد و       ﴾]٩:سبأ[. 
﴿ :وأدغم الثاء يف التاء من     ﴾و ﴿  ﴾كيف جاء . 
﴿ :وأدغم الباء يف امليم من      ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 

﴿والدال يف الثاء يف      ﴾ ]١٤٥:آل عمران[. 
﴿ يف الذال يف زوم املج الالم أبو احلارثدغموأ      ﴾حيث وقع . 

 ميم اجلمع
  :، نحوً وصاليضم ميم اجلمع إذا جاء بعدها ساكن ويضم اهلاء قبلها

﴿        ﴾، وقف عىل إذاو ﴿    ﴾عادت الكرسة إىل اهلاء  . 

 باهلاء ممدودة  ًوقف عىل تاء التأنيث املرسومة تاء
﴿ :نحو   ﴾باهلاءف عليها يق  ﴿   ﴾، ومثلها ﴿  ﴾ ﴿  ﴾، 

﴿     ﴾، ﴿   ﴾، ﴿   ﴾، ﴿  ﴾، ﴿  ﴾. 
                                          

 .١٠٩، الوايف ص٤٢٧  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٦حرز األماين بيت رقم  )١(



 

 ٢١ قراءة اإلمام الكسائي

 .ويميل هاء التأنيث واحلرف الذي قبلها كام سيأيت
ـــث ـــاء مؤن ـــاء ه ـــت بالت ٍإذا كتب َِّ ََّ ُْ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ  

 

ْ فباهلاء قْف حق ََ ِ ِ َ َـــا رىض ومعـوالِ ِّ َ َُ ً ِ  
 

 :اإلمالة
 فيلفظ القارئ باأللف بحالـة ،أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء

 مـصطلح ضـبطها نقطـة سـوداء كبـرية ُتْلـَعَمتوسطة بني األلف واليـاء،  وج
 .مع تعريته من احلركة) •(مطموسة الوسط حتت احلرف املامل 

ً وصـال ووقفـا، كـيفام ٍ أصـليةٍ عن ياءٍ منقلبةٍ متطرفةٍ كل ألف الكسائيأمال ً
Ÿ﴿ : نحــو،جــاءت يف اســم   ﴾، ﴿   ﴾، ﴿    ﴾أو فعــل، نحــو : 

﴿� ﴾، ﴿⊕ ﴾، ﴿⁄   ﴾، ﴿∨ ﴾  وتعــرف ذوات اليــاء يف األســامء
 فمتـى ظهـرت ، أو املخاطـببالتثنية، ويف األفعال بإسناد الفعل إىل تاء املتكلم

 .ة ومتى ظهرت الواو امتنعتمالالياء جازت اإل
﴿ :وســواء رســمت باليــاء كاألمثلــة الــسابقة، أم بــاأللف نحــو ± ﴾، 

﴿±   ﴾ ،﴿$  ﴾. 
™﴿مــــال أال انــــه إ  ﴾، ﴿   ﴾، ﴿9   ﴾ وكــــذلك ،﴿ š ﴾ ،

﴿ ™ ﴾، ﴿ 9 ﴾، وكذا ﴿ Š  ﴾  كيف وقع و﴿  ÿ ﴾رساء باإل.  
                                          

 ٢، النـرش ج ٤٨ التيسري للداين ص ،١٤٦السبعة البن جماهد ص،٣٧٨حرز األماين بيت رقم )١(
 .٦٣اإلضاءة ص  ،٢٣ص

 .٦٣اإلضاءة ص  ،٢٣ ص٢، النرش البن اجلزري ج ٤٨ التيسري للداين ص ،١٤٦السبعة ص )٢(



 

 ٢٢ قراءة اإلمام الكسائي

ًال كل فعل ثالثي كان واويا وزيد عليه حرف أو أكثر، أو زيد عليه أحـد أم 
﴿ : نحـوبـسبب تلـك الزيـادةًاحلروف الزائدة فصار يائيا    ﴾، ﴿9   ﴾، 

﴿   ﴾ ،﴿9  ﴾، ﴿Ÿ   ﴾، ﴿9    ﴾. 
َفعىل(عىل وزن أمال ألفات التأنيث املقصورة  ، ورهتامضمومة الفاء أم مكس) ْ

﴿ :نحــــو أم مفتوحتهــــا    ﴾، ﴿∼   ﴾، ﴿ƒ ﴾، ﴿Ÿ  ﴾، 
﴿  ﴾، ويتبعها لفظ ﴿7 ﴾ و﴿5 ﴾و ﴿& ﴾. 

∧﴿ و مـضمومتهاأمفتوحة الفاء )  فعاىل (وكذلك ما كان عىل وزن   ﴾ ،
﴿≤  ﴾،﴿≤  ﴾ ،﴿ √  ﴾. 

⊂﴿ : نحوًاملصحف ياءأمال كل ألف متطرفة رسمت يف     ﴾، ﴿9 ﴾، 
﴿�    ﴾، ﴿�    ﴾ مـن ذلـك مخـس كلـامت هـي واستثنى:﴿  ﴾، 
﴿  ﴾، ﴿  ﴾، ﴿  ﴾، ﴿  ﴾لالتفاق عىل فتحهن ،. 

5﴿:أمال كل اسم مستعمل يف االستفهام نحو ﴾، ﴿� ﴾،﴿ ⇓ ﴾. 
ــني رامــال األأ ــف الواقعــة ب ــن ءل ــة جمــرورة يف أي والمهــا مفتوحــة والثاني
﴿≤   ﴾، ﴿≤ ﴾، ﴿⁄   ﴾. 

ارج، القيامة، ع طه، النجم، امل:حدى عرشة سورة هيإي آواخر ألفات أمال أ
 .الليل، الضحى، العلقعىل، الشمس،  عبس، األ،النازعات
 .من حروف فواتح السور) حي طهر(حروف ألف أمال 



 

 ٢٣ قراءة اإلمام الكسائي

ُوإضـــجاع را كـــل الفـــواتِح ذكـــره َ ُ َ َُ َْ ُِ ِ َ ْ ِّ ْ ِ  

ٍوكم صحبة َ ْ ُ َْ ٌيا كـاف واخللـف يــارس َ ِ َِ َُ ْ ُْ َ  

 

َحــمى غري حفص طا ٍ ْ َ َ ْ ًَ ٌويـا صـحبة ِ َ ْ ُ َوال ََ َ
  

َوها ْصف َ ًرىض ِ ًحــلوا ِ ْ َوحتت ُ ْ َ ًجــنى َ َحـال َ َ  

 

⁄﴿ :أمال الراء واأللف يف   ﴾ وقعحيث . 
∧﴿لف يف األ وأمال فتحة امليم  ﴾ حيث وقع.  

﴿واو واأللف يف ال فتحة الأم  ﴾ ]ًوقفا ]٥٨:طه.  
﴿ دال واأللف يففتحة الأمال   ﴾ ]ًوقفا  ]٣٦:القيامة . 
  .) الراءقيقمع تر  (]١٠٩:التوبة[﴾ ∑﴿ اء واأللف يففتحة اهل الأم

ِومــــع كــــافرين الكــــافرين بيائــــه ِ ِ َِ َِ ِ َِ َ ْ َْ َ  

 

َوهار ر ٍ َ َوى مـرو بخلـف صـد حـالَ َْ َ ٍَ ٍ ُ ِ ٍ ْ ُ
  

 

⁄﴿أمال فتحة الراء واأللف يف   ﴾ كيف وقع. 
َشـــفا صـــادقا حـــ ً َِ ٍم ُخمتـــار صـــحبةَ َ ْ ُ ُ َ ْ  

 

َوبــرص وهــم أدرى وبــاخللف مــثال ِّْ ُ ِْ ُْ ِ َ ْ ُ َ َ ََ ٍ ْ
  

 

﴿  واأللف يفال فتحة الراءأم   ⁄﴾ ]١٤:املطففني[. 
ْفــــزادهم األوىل ويف ال َِ َ ُ َُ ُ َ ُغــــري خلفــــهَ ُ ْ ُ ِ ْ َ  

 

ٌوقل صحبة َُ ْ ُ َبل ران واصحب معدال َْ َّ َ ْ َ ْ َ َُ ََ ْ
  

 

                                          
 .٢٤١ صبن القاصحال  رساج القارئ ٢٦١/ ٢، فتح الوصيد ٧٣٨،٧٣٩بيت حرز األماين  )١(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٢(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٣(
 .١٤٨ ص املزهر ،٤٩٣ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٣٢٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٤(
 .٢٣٣ للقايض ص ، الوايف٢٤١ رساج القارئ ص ،٧٤٠شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٥(
 .١٤٧ص املزهر ،٤٩١ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٣٢٠ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٦(



 

 ٢٤ قراءة اإلمام الكسائي

   ]٥١:فصلت [،]٨٣:اإلرساء[﴾0⇓﴿  يف األلفو  فتحة النون واهلمزةالأم      
ــأى رشع يمــن ٍن ْ ُ ُ ْ َ َ ٌبــاختالف وشــعبة َ َُ ْ َ ٍ َِ ْ   يف ِ

 

َاالرسا وهم والنـون ضـوء سـنا تـال ً َُّ ْ ُْ ْ َ ُ ََ ُ َ ِ
  

 

 .ذا وقع بعدها متحرك إ﴾⁄Κ…﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو راء الال فتحةأم
ٍوحــريف رأى كــال أمــل مــزن صــحبة َِ ْ ُ َ ََ ْ ُُ َ ْْ َ َ ْ َ  

 

ــتال ــراء جي ــسن ويف ال َويف مهــزه ح َ ُْ ِ َِّ ْ ِْ َِ ٌ ُ َِ َ
  

 

  . كحفصفتحبال ًصالرأها وقفي  : ساكنهاذا وقع بعدإما أ

َوقبل الـسكون الـرا أمـل يف صـف َ َِ ِْ َِ َ َّ ُُّ ٍا يـدَ َ  

 

َبخلف وقل يف اهلمز خلـف يقـي صـال ْ ْ ِْ ِ ٍَ ٌْ ُ ُِ َِْ ِ ُ َ
  

 

 .واأللف بعدهاميل فتحة الراء واهلمزة يف  ًافما وق أ-    
ْوقــف فيــه كــاألوىل ونحــو رأت رأوا ُ ْ َ ََ ََ َْ ََ َ ُ ِ ِ ِْ  

 

َرأيـت بفــتِح الكــل وقفــا وموصــال ِّ ِْ ْ َ ََ ْ ًَ ْ ُ ْ َُ ِ َ
  

 

  :مالةإ تفرد الدوري عن الكسائي ب
﴿ :نحـو الواقعة قبل الراء املتطرفة املكـسورة لفاتاأل.أ  ⇒ ﴾،﴿  ﴾، 
﴿ Ÿ ﴾،﴿∧  ﴾،﴿≠  ﴾ ،﴿  ±  ﴾ ،﴿  Š  ﴾.  

ــة أ.ب  ــامت معين ــال كل ﴿:نحــوم  ∇  ﴾ــ ــث وقع ــاءت حي  ، بالي
﴿  ∼ ﴾، ﴿   ﴾.يف الفرشوأمال األلف يف كلامت أخرى سأذكرها . 

                                          
 .١٢٢ الوايف للقايض ص ،١١٠، رساج القارئ ابن القاصح ص ٣١٢حرز األماين  بيت رقم  )١(
 .٢٥٦ص املزهر ،١٩٩ص٢ج سخاويلل الوصيد فتح ،٦٤٦ رقم بيت اطبيشلل مايناأل حرز )٢(
 .٦٤٨حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٣(
 .٢١٤  الوايف للقايض ص،٦٤٩حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٤(



 

 ٢٥ قراءة اإلمام الكسائي

 : تنبيـــــهات
 . واإلدغام ال يمنع اإلمالة،ً  كل ما أميل وصال فالوقف عليه كذلك- ١
قطت األلـف ألجلـه سـو سـاكن  أو وإذا وقع بعد األلف املاملة تنـوين- ٢

 .، فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادتامتنعت اإلمالة

 ًأمال هاء التأنيث واحلرف الذي قبلها وقفا
 سـواء رسـمت يف ً ويف الوقـف هـاءً التي تكون يف الوصـل تـاءهاء التأنيث

املصحف بالتاء املفتوحة أو املربوطة، ألن الكسائي يقف عىل اجلميع باهلـاء كـام 
 .ً،فأمال الكسائي اهلاء واحلرف الذي قبلها وقفاتقدم

 :وللكسائي يف إمالة هاء التأنيث وما قبلها مذهبني
 :، نحـو)فجثت زينب لذود شمس(أحد حروف إذا وقع قبل اهلاء اإلمالة .أ
﴿     ﴾ نحـو)أكهـر(،وكذلك إذا وقع قبلها أحـد حـروف : ﴿       ﴾ 

وال يميـل ،، ولو فصل بينهام ساكنبرشط أن يسبقها ياء أو كرس أو ساكن قبله كرس
 .وهو الراجح وعليه العمل يف هذا الكتاب) خص ضغط قظ حاع(حروف 
 .ًيع احلروف اهلجائية الواقعة قبل هاء التأنيث مطلقا إال األلفإمالة مج.ب

﴿ : ما شاهبها نحوء التأنيث ويلحق هبا        ﴾، ﴿     ﴾. 
                                          

ٍ وهناك قول ثان أن اإلمالـة ال  وهذا القول هو اختيار الداين والشاطبي وابن اجلزري وغريهم،)١(
 .حلرف الذي قبل هاء التأنيثتكون إال يف ا

،واختلف يف ١٣٠ ص  للقايض الوايف،٤٢، التيسري للداين ص٦٢ ص ٢النرش البن اجلزري ج)٢(
﴿   ﴾]ألجل أن الساكن حرف استعالء، قال الداين وكان الفاريس خيتار فتحـة ]٣٠:الروم 

 . ٢٢١انظر رساج القارئ ص. الراء وباإلمالة آخذ



 

 ٢٦ قراءة اإلمام الكسائي

 :هـاء الكناية
ذا كانت متحركـة مدية إو واو أ  مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف 

﴿ :قـرأو متحـركني،بني       ﴾﴿   ﴾ ،وكـذلك  بكـرس اهلـاء مـع الـصلة
﴿    ﴾مع كرس القاف . 

  

ــه ــه ويتق ــنهم وعــن حفــص فألق ْوع َ ْ َ ْ َ َ َ َِ َِّ َْ ْْ َ َ ٍ ْ ُ  

 

  

ــف وأهنــال ــوم بخل َمحــى صــفوه ق َ ٌْ َ ْ ُ َ ََ ٍ ْ ُ ِ َ ْ َ
 

 

﴿أ رق     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ــسكني َو ــه الت ــا قبل ُم ِ ْ ََّ ُ َْ ــَ ْالب ــريهمِ ْن كث ِ ِِ َ ِ  

 

َوفيــه مهانــا معــه حفــص أخــو وال ِ َُ ٌ َ ُ ْ َْ َ ًُ َ ِ ِ
  

 

﴿: قرأ      ﴾ ]٦٣:الكهف[ ،﴿    ﴾ ]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
ــصهم ــسانيه ضــم حلف ــرس أن ــا ك ْوه َّ َ ِْ َِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ِ َ َ َ  

 

ــتِح وصــال ــه اهللاَ يف الف ــه علي َومع ْ ََّ َ َ ُ ْ َْ َ ِ ِ ْ َ
  

 

﴿:قرأ    ﴾ ]شباع ضم اهلاءإب ]٧:الزمر. 

 :اهلمز واإلبدال 
﴿ :قرأ   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومحيث وقع هب. 

                                          
 .٦٣ص ،اإلضاءة٨٩ص الداين عمرو أليب التيسري، بعدها وما ٢٣٩ص ١ج ياجلزر البن النرش )١(
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٠،١٦١حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(
 .٢٥٦ الوايف ص ،٢٧٩ص، رساج القارئ  ص، من تفردات حف٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٤(



 

 ٢٧ قراءة اإلمام الكسائي

ْويف الـصابئني اهلمــز والـصابئون خــذ ُ ُ ََ ِ َِّ َ َّ َْ َْ َ ِ  

 

َوهزؤا وكفـؤا يف الـسواكن فــصال ِّ َ َ ُ َُ ً ًِ ِ َّ ْ ُ ْ
  

 

﴿ :قرأ    ﴾ الياءقبلمهزة مكسورة  فتح اجليم والراء ثمحيث وقع ب  . 
َوجربيــل فــتح اجلــيم والــرا وبعــدها ْ َ َ َ ُ ْ ََ َّْ ِ ِ ِْ َ َ ِ

  

 

ــحبةوال ــسورة ص ــى مهــزة مك َوع ِ ٌ َ ْ ُ ًَ ً ََ ُ َ ْْ َ
  

 

﴿ :قرأ    ﴾ ]ثم مد بدل، بزيادة مهزة وياء مع املد املتصل،]٩٨:البقرة. 
ـــاء ميك َودع ي ِ َ َ ْ َ ـــهاَ ـــز قبل ـــل واهلم ُئي ْ ََ ََ َ ْ َْ ِ

  

 

َّعــىل حــج ُ َة واليـاء حيـذف أمجـالَ َ َْ َْ َ ُ ُْ ُ َ ٍ
  

 

﴿ :قرأ     ﴾ ]بتحقيق اهلمزة الثانية ،]٤٤:فصلت . 
ـــــصلت صـــــحبة ـــــا يف ف ٌوحققه ُ َ ََّ ْ ُ ِّ َ َْ َ ِ َ  

 

ُءأعجمي واأل َ َ ٌّْ ِ َوىل أسقطن لــتـسهالَ َِ َْ ُْ ِ َِّ َ
  

 

 :زاد مهزة استفهام يف املواضع التالية
﴿ :قرأ    ﴾ ]باالسـتفهام مـع حتقيـق ،]٤٨:الشعراء[ و]٧١:طه[و] ١٢٣:األعراف 
 .،وبعدها ألفيةناثاهلمزة ال

ٍوحقـــــق ثـــــان صـــــحبةولقنبل ُ َ َ ْ ُ َ َْ ُ ٌ َ َِّ ٍ َ  

 

ــــه تقــــبال ــــقاطه األوىل بط َبإس ِّ ُ َُ ِ ُِ ِ ِ ْ ِ
  

 

﴿ :قرأ    ﴾ ]باالستفهام،]٨١:األعراف  . 
                                          

 .١٩٥املزهر ص ،١٦ص٢فتح الوصيد ج ،٤٦٠حرز األماين بيت رقم  )١(
 .١٧١، الوايف  ص١٥٤بن القاصح صال، رساج القارئ ٤٧١حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(
 .١٩٨املزهر  ،٢٧ ص٢، فتح الوصيد السخاوي ج٤٧٣حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٣(
   .٦٩ص للقايض الوايف ،٦٣ص القاصح بنال القارئ رساج١٨٥ رقم بيت األماين  حرز)٤(
 .٩٨، املزهر ص٣٤٨ ص ١لسخاوي جل، فتح الوصيد ١٩٠بيت رقمحرز األماين  )٥(



 

 ٢٨ قراءة اإلمام الكسائي

َمع أحقافها والـواو زد بعـد مفـسدين ْ َ ْ ُ َ َ ْ َِ ِ ِْ ُ ََ ِ ْ َ َ  

 

ـــف ْكـ ـــالُ ــو عـ ــار إنكم َؤا وباإلخب َ َ َُ ُ َّ ِ ِ ْ ِ ِ ً
  

 

﴿:قرأ     ﴾ ]ستفهام باال،]١١٣:األعراف . 
َأال وعــــىل احلرمــــي إن لنــــا هنــــا َُ َ ََ ََّ ُّ ِْ ِ َ َ

  

 

ِوأو أمــن اإلســكان ح َِ َ ْ َ ْ ََ َرميــه كــالَ َ ُّ ِْ
  

 

 :أبدل اهلمز يف املواضع التالية
﴿: قرأ     ﴾  ]باأللف بدل اهلمزة.  ]٩٦ :األنبياء[ و  ] ٩٤ :الكهف . 

﴿:قرأ   ﴾  ]بحذف اهلمزة وضم اهلاء]٣٠: التوبة  . 

﴿ :قرأ  ﴾ ساكنةًفأبدل اهلمزة ياء . 

﴿ :قرأ   ﴾ ]ًا مديةبدال اهلمزة واوإ ب]٨:اهلمزة][٢٠:البلد. 
ًومؤصدة فامهز معا عـن فــتى حـــمى ً َ ُِ َِ ً َْ َ َ َْ ٌ َْ ْ  

 

َوال ع َيف والشمس بالف َّمََ ْ ِ ِ ْ َّ َ َاء وانجـالِ َ َْ ِ
  

 

 :ياءات اإلضافة
﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح[و]٢٦:احلج[و]١٢٥:البقرة[. 

﴿سكن الياء يف كلمة أ ﴾ ]٧٩:األنعام[و]٢٠:آل عمران[. 

                                          
 .٢٢٤، الوايف للقايض ص٢٢٤بن القاصح صال، رساج القارئ ٦٩١حرز األماين  بيت رقم )١(
 .٢٧٦، املزهر ص٢/٢٣١لسخاوي ل، فتح الوصيد ٦٩٢لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٢(
 .١١٣ص املزهر ،١/٣٧١ سخاويلل الوصيد فتح ،١١١٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٣(



 

 ٢٩ قراءة اإلمام الكسائي

ًوعـم عــال ُ َ ْوجهـي وبيتــي بنـوِح عــن ََّ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ْ ِ
  

 

ــد ــوى وســواه ع َّل ُ ُ َ َ ًِ ً أصــالِ ْ ــيحفالَ َ ل َ ْ ُ ِ
  

 

﴿ أسكن الياء يف كلمتي  ﴾]و ]٢٨:املائدة﴿   ﴾ ]١١٦:املائدة[. 
ًويف إخويت ورش يدي عـن أويل محـى َ ِْ ِِ ُ ْ َ َ َ ٌَ ِ ِْ ِ  

ــن صــحبة ــي وأجــري ســكنا دي ٍوأم َِ ْ ُ ُ ْ َ ََ ِّ ُ ِِّ َ ُ
  

 

ــ ــسا وايف ال ــل ك ــيل أص ْويف رس ٌَ ِ َِ ْ ََ ُ َُ َ َمالـِ ُ  

َّدعــاءي وآبــاءي لكــوف جتمــ َ َ ٍ ِ ِ ُِ َ َ َالُ
  

 

¯﴿ أسكن ياء    ﴾ باملد املنفصلاإلتيانمع ( حيث وقع (. 

﴿سكن الياء من كلمة أ  ﴾ حيث وقعت. 

﴿سكن ياء أ ﴾ ٦:الكافرون[و]٢٣،٦٩:ص[و]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 
ــن وراءي دونــوا ــاءي م ــع رشك ُوم َّ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ ََ َ ُ  

  
 

ُويل دين عن هاد بخلف لـه الـ َ ْ َ ََ ٍْ ٍ ُِ ِ   َالُحـِ
 

ٌويل نعجة َِ ْ ِ مـا كـان يل اثنـني مـع معـيََ َ َ ْ َْ ِ َ َْ ِ َ  

ــصهم ــورش وحف ــا ل ــتح ويل فيه ْوف ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ٍَ َ ِ َْ  

 

َثــامن عــال والظلــة الثــان عــن جــال َِّ ِ ٍْ َ َ َُّ ُ َُّ ً َ
  

ـــتكمال ـــكن ف ـــس س ـــايل يف ي َوم ُ َ َْ َِّ َ ِْ َِ
  

 

﴿ :قرأ        ﴾ ]بفتح الياء وصال]١٢٤:البقرة ً.  
ٍويف الـــالم للتعريـــف أربـــع عـــرشة ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َْ َ ِ َّ ِ َّ ِ

  

 

َفإسكاهنا فــاش وعهدي فـي عــال ُ َ َ ُِ ِ ْ ٍ َ ََ َْ ِ
  

 

                                          
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٤شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .١٧٣املزهر ص ،٤٠٣ ،٤٠٢حرز األماين الشاطبي بيت رقم )٢(
 .١٣٢بن القاصح صال، رساج القارئ ٤١٥شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٣(
 .٥٩٦ ص١سخاوي ج ل، فتح الوصيد ل٤١٧لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٤(
 .٥٩٨ ص١سخاوي ج لل، فتح الوصيد ٤١٩شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٥(
 .١٥٦عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤٠٧شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٦(



 

 ٣٠ قراءة اإلمام الكسائي

  :يـاءات الزوائد

﴿يف كلمةحذف الياء      ﴾ ]ووقفاًوصال ]٣٦:النمل ً.  
ِويف النمــل آتــاين ويفــتح عــن أويل ُ ْ َ ُ َ ََ َّْ ُ ِْ ِ

َمحى وخالف الوقف بني   ْ ًَ َ َِ ِ ِْ ْ َ حـال عـالُ َ ًُ
  

﴿ يف ً وصالقرأ بإثبات الياء   ﴾]١٠٥:هود[، ﴿   ﴾ ]٦٤:الكهف[ .  

 بكيفيـة ختـالف قرأها الكسائيكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
 وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودهـا، أذكرهـا ،ًحفصا

  :هنا كي ينتبه هلا وهذه األلفاظ هي

﴿ تسكني اهلاء من لفظ .١  ،   ،  ﴾و ﴿ ،   ،   ﴾و يف قوله: 
﴿   ﴾  ]ويبدأ يف هذا املوضع بضم اهلاء ، وال ثاين له ]٦١ :القصص﴿ ﴾. 

﴿قرأ بكرس السني يف .٢ ﴾ وما تفرع منه.  

﴿ :قرأ.٣  ﴾و﴿  ﴾و﴿   ﴾،وقعول كيف  بكرس احلرف األ. 
ْوكـرس بيـوت والبيــوت يـضم عــــن َ ُ َ ُ َُّ ُ ُ ُ َْ َ َْ ٍ ُ  

ـــ ـــرسان عيون ـــوب يك ًوضـــم الغي ْ ُ َُ َ ُ َُّ َِ َ ِ ِ   اْ

 

َحــمى جــلة وجها عـىل األصـل أقـبال َ ََّ ْ َ ْ َْ ًَ ِ َ ٍ ِِ
  

َالعيــون شــيوخا دانــه صــحبه مــــال ِْ ٌ َ ْ ُ ُ َ َُ ً ُُ ُِ  
 

                                          
 .١٤٠، رساج القارئ  ص٦٠٧ ص١سخاوي ج لل، فتح الوصيد ٤٢٩ألماين بيت رقمحرز ا )١(
 ١٨٠، الوايف للقايض ص١٦١، رساج القارئ ابن القاصح ص٥٠٣حرز األماين بيت رقم )٢(
 .٢٤٩، املزهر ص١٨٣ ص٢، فتح الوصيد السخاوي ج ٦٢٨حرز األماين الشاطبي بيت رقم )٣(



 

 ٣١ قراءة اإلمام الكسائي

﴿ :قرأ .٤ ﴾ امليمكرسكيف جاء ب . 
ــ ــتم ومتن َوم ْ ُِّ َِ ــرسهاَْ ــم ك ــت يف ض َ م ِ ْ ِّ َُ ََّ   اِ

 

ٌصــفا نفر َ ََ ًورد َ ْ َا وحفص هنـا اجـتالِ َ ْ ُ ٌ َ ََ ْ  
 

﴿ :قرأ.٥   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
ــا ــتح ي ــواهم وف ــا س َويف ضــم جمراه ْ َ ُِّ َ ُ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ ِ

  

 

َبني هنـا نـــص ويف الكـل عـــوال ِّ ُ َ ٌّ ُ ُِّ ُْ َِ َ َِّ
  

 

يا يف كلمتني إذا كان أول الكلمـة ضم الساكن األول من كل ساكنني التق. ٦
ً ضــام الزمــاهــا مــضموموثالثالثانيــة مهــزة وصــل  ﴿ : نحــو،ً       ﴾ 

﴿    و]٢١، ٢٠:اإلرساء[    ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]٥٦ :اإلرساء ،. 
∗∈﴾، ﴿﴿:  قرأ باإلشـامم يف كلـامت معينـة مثـل.٧ ﴾ ،﴿+ ﴾ ،
﴿>﴾، ﴿  +﴾ ،﴿  % ﴾. 

 هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة، جزء الضمة يف :اإلشاممو
  .البداية وهو األقل، ويقدر بثلثها، ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها

إذا وقعت الصاد ساكنة وبعدها دال فالكسائي يشم الصاد صوت الـزاي .٨
﴿:نحو ; ﴾، ﴿  < ﴾، ﴿< ﴾.  

فيتولـد مـنهام حـرف هنا هو أن خيلط حرف الصاد بحرف الزاي : واإلشامم
  .ًجديد ولكن يكون فيه حرف الصاد متغلبا عىل الزاي

                                          
 .٢٢٨، املزهر ص١٣٥ ص٢صيد السخاوي ج ، فتح الو٥٧٤حرز األماين بيت رقم )١(
 .٢٣٧ الوايف للقايض ص،٢٤٩ رساج القارئ ابن القاصح ص،٧٥٧حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .٤٢عبدالفتاح القايض صلالوايف  )٣(



 

 ٣٢ قراءة اإلمام الكسائي

 :وظةملح
-﴿        ﴾  ]حـرف تنبيـه واسـتفتاح-ختفيف الـالم  :]٢٥:النمل - 

ف تقديره و، واملنادى حمذوجيوز الوقف عليها، ثم ياء النداء وجيوز الوقف عليها
( يا هؤالء، ثم فعل أمر     ( ويبتدئ هبا بالضم، ويتصل حرف الياء بالسني

 .ًوصال اللتقاء الساكنني

-﴿      ﴾ ]تقرأ بفتح الصاد كحفص: ]٢٤:ساءالن . 



 

 ٣٣ قراءة اإلمام الكسائي
 

 
 

 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٤     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    

٥  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٧    إمالة فتحة الصاد واأللف: الدوري ±  

٧    ًاهلاء وقفاإمالة إمالة فتحة الواو و   

١١   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
١٣  القاف الضم كرسة إشامم  ∈ 
١٥     إمالة فتحة الياء واأللف: الدوري   ∼  
١٦    ًاهلاء وقفا إمالة إمالة فتحة الالم و 6   

١٦     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٩    إمالة فتحة الذال واأللف: الدوري  ′ 

١٩     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٢٠    إمالة فتحة الصاد واأللف: الدوري  ±   

٢٤    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇ 

٢٨   إمالة فتحة الياء واأللف ∼   

٢٩    إمالة فتحة الواو واأللف     



 

 ٣٤ قراءة  اإلمام الكسائي
٢٩   او واأللفإمالة فتحة الو     

٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠     ًاهلاء وقفاإمالة إمالة فتحة الكاف و ∇  
٣٠    ًاهلاء وقفاإمالة إمالة فتحة الفاء و ⊃  

٣١      ًاهلاء وقفاإمالة إمالة فتحة الكاف و ∇   

٣٤     ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇  

٣٤    إمالة فتحة الباء واأللف Š 

٣٤    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٣٥    اهلاء وقفاإمالةإمالةفتحة النون و ً  ⇒  
٣٧     القاف واأللفإمالة فتحة   ⊆   

٣٨  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٣٨   إمالة فتحة الدال واأللف: الدوري Ÿ  

٣٩    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٤٥    ًاهلاء وقفاإمالة إمالةفتحة الراء و ⁄  

٥١   حة السني واأللفإمالة فت 7 

٥١    ًإمالةفتحة الالم و اهلاء وقفا ∏  

٥١     ًإدغام الذال يف التاء إدغاما كامال ً    

٥٣   وقفاإمالة فتحة السني واأللف ً  7 

٥٤   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٥٤     املوضعني(لة فتحة الباء إما:الدوري(  Š 



 

 ٣٥ قراءة اإلمام الكسائي
٥٥   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٥٥     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  

٥٧     إمالة فتحة الواو واأللف     

٥٨      ًإمالةفتحة الياء و اهلاء وقفا ÿ    

٥٨    إمالة فتحة الياء واأللف ∼  

٥٩   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٦٠     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   

٦٠   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٦١   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦١    لنون واأللفإمالة فتحة ا ⇓  

٦١    ًوقفا كرسها كحفص -ضم اهلاءًوصال   

٦١    
      

  فيهامًإمالة اهلاء وقفا √  
⇒    

٦٢   إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

٦٣     ًإمالةفتحة الواو  واهلاء وقفا    
٦٥    ًإمالةفتحة الدال واهلاء وقفا   

٦٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٦٧      إبدال الواو مهزة      

٧١     ًإمالةفتحة امليم واهلاء وقفا ∧    
٧١     ًإمالةفتحة الياء واهلاء وقفا ∼  



 

 ٣٦ قراءة  اإلمام الكسائي
٧٣      واأللفءاتإمالة فتحة ال  8   

٧٤   إسكان اهلاء    

٧٤     ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   

٧٤    ًإمالةفتحة الياء واهلاء وقفا ∼   
٨٠     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا    

٨٠     لتاءإدغام الذال يف ا    

٨١     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٨١    ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0  

٨١    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٨٢      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  

٨٣     بالياء بدل التاء      

٨٣     
     

 إمالة األلف فيهام
Š    

∧     

٨٣     فتح احلاء والسني     

٨٤      إمالة فتحة الياء واأللف:الدوري   ÿ  

٨٥   إمالة فتحة الياء واأللف:الدوري ÿ  

٨٥     مالة فتحة الراء واأللفإ ≤   

٨٥   إسكان اهلاء   

٨٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨٥   ًاهلاء وقفاو  فتحة امليمإمالة ∧   



 

 ٣٧ قراءة اإلمام الكسائي
٨٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨٦       ًهلاء وقفااو فتحة الراءإمالة ≤    

٨٧   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 

٨٧  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

٨٧    إمالة فتحة الواو واأللف    

٨٩      ًهلاء وقفااو فتحة النونإمالة ⇒   
٨٩    اف واأللفإمالة فتحة الك: الدوري  ∇  

٩٠      إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇   

٩١   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٩١   إسكان اهلاء   

٩٢       دغام الدال يف اجليمإ       
٩٢   لفإمالة فتحة السني واأل 7 

٩٢     إدغام الذال يف التاء    

٩٣      ًهلاء وقفااو فتحة الواوإمالة    

٩٣      ًضم اهلاء وصال     

٩٤      ًهلاء وقفااو فتحة الراءإمالة ≤  
٩٦   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒ 

٩٧     ل الياءقبفتح اجليم والراء ومهزة مكسورة      

٩٧  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   



 

 ٣٨ قراءة  اإلمام الكسائي

٩٨      فتح اجليم والراء ومهزة مكسورة     

٩٨     ء قبل الالم مع املد مهزة مكسورة ويا      

٩٨    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇ 

١٠٢    
   

وكرسها اللتقاء الساكنني نون الإسكان 
 ضم النون 

   
   

١٠٢      ًهلاء وقفااو فتحة النونإمالة ⇒  

١٠٢    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

١٠٢      ًهلاء وقفااو فتحة الراءإمالة ≤  

١٠٣     ًهلاء وقفااو فتحة الباءإمالة Š  

١٠٤      إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇   

١٠٦    ًهلاء وقفااو اءفتحة اليإمالة ÿ 

١٠٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٠٨     إدغام الدال يف الضاد      
١١١     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
١١١   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١١٢     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١١٢   إسكان اهلاء   

١١٣   إمالة فتحة الراء واأللف يف املوضعني ≤   

١١٣    ًهلاء وقفااو فتحة امليمإمالة ∧   
١١٤    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  



 

 ٣٩ قراءة اإلمام الكسائي
١١٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١١٤      ًهلاء وقفااو فتحة الراءإمالة ≤  

١١٧    إمالة فتحة الضاد واأللف Ó  

١١٨   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
١٢٠   إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

١٢٠    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١٢٠  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٢٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٢٤     الم واأللفلإمالة فتحة ا 9  

١٢٤    فتح الياء    

١٢٥      هلاء وقفااو فتحة الباءإمالة ً Š   
١٢٥   وقفا واأللفالملإمالة فتحة ا ً  9 

١٢٥    إسكان الياء    

١٢٦    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

١٢٨     ًهلاء وقفااو فتحة امليمإمالة ∨  

١٢٨      ًهلاء وقفااو فتحة امليمإمالة ∧    
١٢٩     ًاء وقفاهلاو فتحة امليمإمالة ∧   

١٣٠    ًهلاء وقفااو فتحة الالمإمالة 9  

١٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٣٠      ًهلاء وقفااو فتحة الراءإمالة ≤  



 

 ٤٠ قراءة  اإلمام الكسائي
١٣٢   إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  

١٣٢    ء واأللفإمالة فتحة الفا ⊃   

١٣٤     ًهلاء وقفااو فتحة امليمإمالة ∨  

١٣٥   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٣٥    ًهلاء وقفااو فتحة الالمإمالة 9  

١٣٦     إمالة فتحة السني واأللف فيهام 7  5  

١٣٧   إسكان اهلاء   

١٣٩   إسكان اهلاء   

١٤٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٤٠      ًاهلاء وقفاو الدال فتحةإمالة Ÿ 

١٤١     ًاهلاء وقفاو امليم فتحةإمالة ∨  
١٤٢   إمالة فتحة الالم واأللف  √  

١٤٢       ًضم اهلاء وصال       

١٤٣     ًاهلاء وقفاو امليم فتحةإمالة ∨  

١٤٣      ًاهلاء وقفاو الالم فتحةإمالة ∏   

١٤٣     ًاهلاء وقفاو الراء فتحةإمالة ⁄  

١٤٣  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٤٣     حذف الواو      

١٤٤   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 

١٤٤     ًاهلاء وقفاو الالمفتحة إمالة ∏  



 

 ٤١ قراءة اإلمام الكسائي
١٤٤     إمالة فتحة الضاد واأللف  ∂  

١٤٤      بالتاء بدل الياء     
١٤٥    ًاهلاء وقفاو الياء فتحةإمالة ÿ 

١٤٥    ًاهلاء وقفاو الالم فتحةإمالة ∏  

١٤٨     ًاهلاء وقفاو اهلاء فتحةإمالة   

١٥٠    ًاهلاء وقفاو اجليم فتحةإمالة  • 

١٥١      ًاهلاء وقفاو امليم فتحةإمالة ∧   

١٥٦    ًاهلاء وقفاو الباء فتحةإمالة ‰  

١٥٧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١٥٨        ًاهلاء وقفاو الواو فتحةإمالة     

١٥٨   بالياء وتشديد الطاء وإسكان العني    
١٥٩    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٦١     ًاهلاء وقفاو النون فتحةإمالة ⇒  

١٦١      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   
١٦٤       واأللفاءإمالة فتحة اهل: الدوري      

١٦٤    مالة فتحة الياء واأللفإ ∼   
١٦٤     ًاهلاء وقفاو باءال فتحةإمالة  Š 

١٦٤    ياء ساكنة دون ألف عىل ـ اإلفراد ـ   

١٦٥    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  

١٦٥     ًاهلاء وقفاو الواو  فتحةإمالة     



 

 ٤٢ قراءة  اإلمام الكسائي
١٦٦      دغام الذال يف التاء إ     
١٦٦       ًضم اهلاء وصال       

١٦٧     ًضم اهلاء وصال      

١٦٧     مالة فتحة النون واأللفإ: الدوري  ⇒   
١٧٠   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
١٧٠      إدغام الالم يف النون مع الغنة     

١٧٣     ًاهلاء وقفاو التاء  فتحةإمالة �   

١٧٣      ًضم النون وصال      

١٧٤   ًاهلاء وقفاو امليم  فتحةإمالة ∧   
١٧٥    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   

١٧٥      الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ    

١٧٥         ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤       

١٧٥     مالة فتحة النون واأللفإ: الدوري  ⇒   
١٧٧       ضم الراء       

١٧٧       ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    

١٧٧   ًاأللف وقفا، املوضعنيإمالة فتحة التاء و � 

١٧٧        إمالة فتحة  الباء واأللف Š    

١٧٧       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧    

١٧٨      ًاأللف وقفا إمالة فتحة  الالم و 9   
١٧٨       فيهاماأللف إمالة فتحة  الثاء و \  \  



 

 ٤٣ قراءة اإلمام الكسائي
١٧٨     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   

١٧٨    إمالة فتحة  الدال واأللف Ÿ   

١٨٠      ًاهلاء وقفاو الياء فتحةإمالة  ∼   

١٨٢     فتح الواو وتشديد الصاد     

١٨٤     ًاهلاء وقفاو الدال فتحةإمالة Ÿ  

١٨٤     ًاهلاء وقفاو الياء فتحةإمالة ÿ 

١٨٤   بالياء وتشديد الطاء وتسكني العني    
١٨٤   إسكان اهلاء    

١٨٥  ًتحة الدال واأللف وقفاإمالة ف Ÿ  

١٨٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٨٥     ًاهلاء وقفاو الدال فتحةإمالة Ÿ  

١٨٥     ًاهلاء وقفاو الدال فتحةإمالة  Ÿ   

١٨٥  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٨٦     ًاهلاء وقفاو الواو حةفتإمالة  

١٨٧     ًاهلاء وقفاو الالم فتحةإمالة ∏  

١٨٩    ًاهلاء وقفاو الالم فتحةإمالة  ∏  
١٨٩      يف املوضعني (كرس الباء(      
١٨٩     إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   

١٩١      ًاهلاء وقفاو النون فتحةإمالة ⇒     

١٩١       
فتح التاء األوىل وإسكان القاف دون 

 ألف وضم التاء الثانية       



 

 ٤٤ قراءة  اإلمام الكسائي

١٩١       
فتح الياء األوىل وإسكان القاف دون 

 ألف وضم التاء الثانية     

١٩١    دون ألف بني القاف والتاء   

١٩١    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

١٩٣     ًاهلاء وقفاو النون فتحةإمالة ⇒  

١٩٤    املوضعني(إمالة فتحة الدال واأللف( Ÿ   

١٩٦     ًاأللف وقفاإمالة فتحة الذال و  ′  

١٩٦     ًاهلاء وقفاو ياءال فتحةإمالة ÿ  
١٩٦     ًاهلاء وقفاو الثاء فتحةإمالة ‘  
١٩٦    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   

١٩٧    إمالة فتحة الواو واأللف     

١٩٨  حة الدال واأللفإمالة فت  Ÿ  

٢٠٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠٠      ًاهلاء وقفاو الراء فتحةإمالة ≤  

٢٠١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠١      املوضعني( ًإمالة اهلاء وقفا( ⇒  

٢٠١      ًاهلاء وقفاو الراء ةفتحإمالة ≤  

٢٠١    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٢٠٣     إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   

٢٠٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ٤٥ قراءة اإلمام الكسائي
٢٠٤   إسكان اهلاء   
٢٠٥    إمالة فتحة الالم واأللف √   
٢٠٥    إمالة فتحة العني واأللف  ⊕ 

٢٠٦   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٢٠٦       ًاهلاء وقفاو الزاي فتحةإمالة  ∞  

٢٠٧    
ًإمالة فتحة الضاد واأللف وصال ووقفا                         ً

 ًا لأللفويوقف عليها باهلاء مع إمالتها تبع
∂   

 ∂   
٢٠٧    حذف الواو     

٢٠٨    بفتح السني    
٢٠٨     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊇    
٢١٠       ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    

٢١٠     فتح التاء وكرس اجليم     

٢١١   ًاهلاء وقفاإمالةفتحة الياء و ÿ 

٢١١    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   

٢١١    ًاهلاء وقفاإمالةفتحة امليم و ∧  

٢١٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢١٢     ًاإمالة فتحة امليم واهلاء وقف ∧     

٢١٣    ًإمالةفتحة امليم واهلاء وقفا ∨  

٢١٣    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   

٢١٣    ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  



 

 ٤٦ قراءة  اإلمام الكسائي
٢١٤    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒   

٢١٤    فإمالة فتحة التاء واألل �   

٢١٥       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧    

٢١٦    ثالثة مواضع ( إسكان اهلاء(   
٢١٦     املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف( 5   

٢١٧      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒    
٢١٧   كان اهلاءإس   
٢١٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢١٧      ًاهلاء وقفاإمالة فتحة الراء و ≤     

٢١٧    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٢١٨    ًباهلاء وقفا مع إمالتها ∧   

٢١٩     باءبالثاء بدل ال    

٢٢٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٢٠      ًإمالة فتحة الراء و اهلاء وقفا ≤     

٢٢٠       إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   
٢٢١    ًاهلاء وقفاإمالة فتحة امليم و ∨   
٢٢١     ًالة فتحة النون واهلاء وقفاإم  ⇒ 

٢٢١      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا    
٢٢١    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٢٢١      ًاهلاء وقفاإمالة فتحة النون و  ⇒  



 

 ٤٧ قراءة اإلمام الكسائي
٢٢١      ًاهلاء وقفاإمالة فتحة الراء و ≤    
٢٢٢   ًإمالة فتحة  الذال واأللف وقفا ′ 

٢٢٢         مهاتشديدوفتح الطاء واهلاء       

٢٢٣     األلف إمالة فتحة  النون و  ⇓  

٢٢٨    ًاهلاء وقفاإمالة فتحة الثاء و ‘  

٢٢٨     وقفاإمالة فتحة اجليم واهلاء ً –  

٢٣١      إدغام الالم يف الذال: أبو احلارث      

٢٣١     ءاظإدغام الدال يف ال     
٢٣١     مهزةالواول ابدإ      

٢٣١     ًباهلاء وقفا مع اإلمالة ∧   

٢٣١    ًيم واهلاء وقفاإمالة فتحة امل ∧   

٢٣٢      األلف الكاف وإمالة فتحة    

٢٣٣     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   

٢٣٥     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰   

٢٣٥    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   

٢٣٦     بعد امليم  ممدودةلتاء ثم ألفضم ا      

٢٣٧     ضم التاء ثم ألف مع الـمد الالزم     

٢٣٧    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   

٢٣٧       إمالة فتحة  الواو واأللف       

٢٣٨      ف إمالة فتحة  الطاء واألل ≠     



 

 ٤٨ قراءة  اإلمام الكسائي

٢٤٠     
 تنوين ضم 

  ًوإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا
    

٢٤٣    إمالة فتحة الياء واأللف: الدوري ÿ  

٢٤٣   األلف إمالة فتحة  الياء و ∼  

٢٤٥     الثانيةضم الفاء       

٢٤٥     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄   

٢٤٥    بدل السنيبالصاد      

٢٤٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٢٤٦     إمالة فتحة الياء واأللف: الدوري   ÿ 

٢٤٦      ًضم اهلاء وصال        

٢٤٧      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

٢٤٧       إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃    

٢٤٨   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 

٢٤٨  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٢٤٨   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ∼   

٢٤٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٢٤٨       ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    

٢٤٨    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  

٢٤٩      ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊇    

٢٤٩   ًاإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقف 0  



 

 ٤٩ قراءة اإلمام الكسائي
٢٤٩   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا 6  
٢٤٩   ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0  
٢٤٩    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄  

٢٥٠    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٢٥١     لتاء واأللفإمالة فتحة ا �   

٢٥١      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧    
٢٥٣  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

٢٥٤     ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا    ∏ 

٢٥٥   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒ 

٢٥٥   ن اهلاء إسكا   

٢٥٦      ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا     

٢٥٦     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٢٥٧    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٢٥٨    إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢٥٩    ًحة الياء واهلاء وقفاإمالة فت ÿ  

٢٥٩    إسكان اهلاء    
٢٥٩    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٢٥٩      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

٢٥٩     املوضعني ( ًوقفا إمالة اهلمزة واهلاء( 2  

٢٥٩  ،    ،
   

 ) مواضع ٣( إدغام الثاء يف التاء  ،    
، 



 

 ٥٠ قراءة  اإلمام الكسائي
٢٥٩      ًوصال حذف اهلاء، وقفا إثباهتا كحفص ً     

٢٥٩    مالة فتحة امليم واأللفإ: الدوري ∧ 
٢٥٩   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 

٢٥٩     
ان امليم وحال البدء مهزة وصل وإسك

 يبدأ هبمزة وصل مكسورة     

٢٦٠      إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢٦٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9   

٢٦١    املوضعني(ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا(  ‰   

٢٦١        دغام التاء يف السنيإ          

٢٦١    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   
٢٦١     ًاهلاء وقفا  فتحة اهلمزة وإمالة 2  

٢٦٢     ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا  ′  

٢٦٣      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٢٦٣     ًلذال واأللف وقفاإمالة فتحة ا  ′  

٢٦٤     إمالة فتحة الذال واأللف ′  

٢٦٤    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٢٦٥    
ًإمالة فتحة الضاد واأللف وصال ووقفا                         ً

 ًويوقف عليها باهلاء مع إمالتها تبعا لأللف
∂   

∂  

٢٦٥    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒ 
٢٦٥      ًوإمالة اهلاء وقفا ،بضم الراء     



 

 ٥١ قراءة اإلمام الكسائي
٢٦٦    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒ 
٢٦٦    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ÿ   

٢٦٨     ًء واهلاء وقفاإمالة فتحة الرا ≤   
٢٦٩      املوضعني(ًإمالة اهلاء وقفا( ∧   
٢٧٠       مالة فتحة الصاد واأللفإ: الدوري  ±   

٢٧١     فتح النون     

٢٧١      إسكان اهلاء    
٢٧١      ءًإبدال الياء نونا وإسكان الرا      

٢٧٢   مالة فتحة الدال واأللفإ Ÿ   

٢٧٣      بكرس السني       

٢٧٣      مالة فتحة امليم واأللفإ ∧    

٢٧٤       مالة فتحة اهلاء واأللفإ:الدوري     

٢٧٤      ًاء واهلاء وقفاإمالة فتحة الي ∼     
٢٧٥       مواضع ٣( مالة فتحة الباء واأللف إ ( Š     

٢٧٥      مالة فتحة اهلاء واأللفإ     

٢٧٥    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٢٧٦       مالة فتحة الباء واأللفإ Š     

٢٧٦     مالة فتحة الفاء واأللفإ: الدوري   ⊃  

٢٧٨     مالة فتحة الباء واأللفإ Š  
٢٨٠     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   



 

 ٥٢ قراءة  اإلمام الكسائي
٢٨٠      بتشديد الصاد    

٢٨١      إمالة فتحة الفاء واأللف  :   

٢٨٢     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة ∧   
٢٨٢        املوضعني ( إمالة فتحة الدال واأللف(  Ÿ    

٢٨٢      إمالة فتحة الراء واأللف ≤     

٢٨٢     وقفااءواهل الدالإمالة فتحة ً Ÿ   
٢٨٢     لة فتحة النون واأللفإما ⇓  

٢٨٢      ضمبتنوين      

٢٨٢      
  ضمبتنوين 

 ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا    

٢٨٣      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   

٢٨٤       إسكان الراء      

٢٨٤      مع الغنةدغامها يف امليمكان الباء وإاس       

٢٨٥       ألف            فتح التاء ثم كرس الكاف و     

٢٨٦       إمالة فتحة الالم واأللف  √   

٢٨٦    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      إمالة فتحة الراءواأللف ⁄    

٤  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  



 

 ٥٣ قراءة اإلمام الكسائي
٥     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃  
٧       ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒    

٨   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

١٠    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

١٢      بالياء بدل التاء       
١٢     بالياء بدل التاء     
١٣   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
١٣    ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0  

١٣      مالة فتحة الراءإواأللف ≤   
١٣     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
١٣      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا  ⁄   

١٣      مالة فتحة الصاد واأللفإ: الدوري ±   
١٤      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨    

١٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٦    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

١٧        إمالة فتحة احلاء واأللف: الدوري ™     
١٨      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   

١٩   فتح اهلمزة   
٢٠    إسكان الياء    
٢٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     



 

 ٥٤ قراءة  اإلمام الكسائي
٢٢      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    

٢٣    أللفإمالة فتحة الالم وا √   
٢٧      إمالة فتحة اهلاء واأللف: الدوري     

٢٨       إمالة فتحة الكاف واأللف:  الدوري  ∇   
٢٨       إدغام الالم يف الذال: أبو احلارث      
٢٨     ًوقفا ًإمالة فتحة القاف واأللف وصال ⊆  
٣٠   حذف الواو   
٣٢       إمالة فتحة الكاف واأللف:  الدوري  ∇   
٣٣     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃  
٣٤   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  

٣٥      ًباهلاء وقفا     

٣٦    إمالة فتحة الثاء واأللف  \  
٣٦    إمالة فتحة الثاء واأللف \   
٣٧      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٣٨   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٣٨      ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰   
٣٩     تاءال بدللف ممالة بعد الدال أ    
٣٩      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    
٣٩   إسكان اهلاء   



 

 ٥٥ قراءة اإلمام الكسائي

٣٩       
فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني 

  خمففة     

٣٩     لفإمالة فتحة  الياء واأل ∼   
٣٩    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

٤٠      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٤١    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٤١    ًإمالة فتحة الثاء واهلاء وقفا ‘  

٤١     ف واأللفإمالة فتحة الكا: الدوري ∇   
٤٢      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    
٤٢     واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃   
٤٢      واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃    

٤٥      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    

٤٥    
فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني 

  خمففة     

٤٥     ًاهلاء وقفافتحة امليم وإمالة ∧  
٤٥    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5  
٤٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٤٥      ًلراء واهلاء وقفاإمالة فتحة ا ≤    

٤٧      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٤٧    واأللفإمالة فتحة  الضاد Ó  
٤٨     بالنون بدل الياء     



 

 ٥٦ قراءة  اإلمام الكسائي
٤٨     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   

٤٨      الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄    

٤٩    إدغام الدال يف اجليم      
٤٩    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٤٩     ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا  0   

٤٩    واأللفءاتإمالة فتحة ال  �   

٤٩      كرس الباء      
٤٩  ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٥٠      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
٥٠     ًاهلاء وقفاالياء وفتحة إمالة ÿ  
٥٢    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٥٢       واأللفة فتحة الصاد إمال: الدوري  ±  

٥٥    إمالة فتحة السني واأللف 5 

٥٥       ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     

٥٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٥٦      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    

٥٧     ًإبدال الياء نونا     
٥٩    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٦١    ًباهلاء وقفا ممالة ⇒   

٦٢    )املوضعني ( سكان اهلاء إ )ًمعا(       



 

 ٥٧ قراءة اإلمام الكسائي
٦٤    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٦٥      فتحة الراء واأللفإمالة ⁄  

٦٨   ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا √ 

٦٩     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃     

٧٢     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃     

٧٢      واأللفاءإمالة فتحة اهل: الدوري      

٧٣   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٧٣  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٧٣     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٧٥    إمالة فتحة الطاء واأللف: الدوري ≠  
٧٥    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒ 

٧٦   إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٧٦   إمالة فتحة الفاء واأللف :   
٧٦     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٧٧      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤     

٧٧       ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     

٧٨      كرس السني       

٧٩       ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا       

٨٠        ضم الراء    
٨٠      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    



 

 ٥٨ قراءة  اإلمام الكسائي
٨١    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٨١     إدغام الذال يف التاء    
٨٢   إمالة فتحة الالم واأللف  √ 
٨٣     ًإبدال الياء تاء     

٨٣     ًإبدال الياء تاء     

٨٤   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٨٤    فتحة السني واأللفإمالة   5 

٨٥   إسكان اهلاء   

٨٥      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤     

٨٧   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  

٨٧      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   

٩١      فتحة الدال واأللفإمالة Ÿ    

٩٣     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٩٣      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     
٩٤     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

٩٥    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا  ∏  

٩٦   فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ  

١٠٠    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري     

١٠١      إمالة فتحة الالم واأللف  9   

١٠٢      إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   



 

 ٥٩ قراءة اإلمام الكسائي
١٠٣   مع إمالتهاًاهلاء وقفاب  ∧  

١٠٣    إمالة فتحة النون واأللف:الدوري   ⇒  

١٠٤   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا  ∨ 
١٠٧    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
١٠٩      فتح التاء وكرس اجليم      

١١٠   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا  ∨ 
١١١    ًل واأللف وقفاإمالة فتحة الذا ′   

١١٢      ًضم اهلاء وصال     
١١٢    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا   √ 

١١٢      ًضم اهلاء وصال     
١١٢       ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒    

١١٣   ًم واهلاء وقفاإمالة فتحة املي  ∨ 
١١٣     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   

١١٤       واأللفإمالة فتحة السني : الدوري  ♥   

١١٦    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

١١٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١١٨     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇓   

١٢٠     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
١٢٠    ًاهلاء وقفاإمالة فتحة اهلمزة و  0  

١٢٣     ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا  √    



 

 ٦٠ قراءة  اإلمام الكسائي
١٢٤      إدغام الذال يف التاء      

١٢٤    ًإمالة فتحة الثاء واهلاء وقفا ‘  

١٢٤      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    
١٢٥   إمالة فتحة الالم واأللف 9 
١٢٥    ًإمالة فتحة السني واهلاء وقفا ♥  

١٢٥      ًتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ف ∇    
١٢٥      فتح الواو      

١٢٦     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

١٣٠      مالة فتحة الباء واأللفإ Š    

١٣٠     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃   

١٣٢    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

١٣٣      إمالة فتحة السني واأللف: الدوري  ♠  

١٣٣    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

١٣٣     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  

١٣٥      ًواهلاء وقفاإمالة فتحة الشني ±  

١٣٦    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
١٣٧    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  ‰  

١٣٨   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٤٠     املوضعني ( ضم القاف(     

١٤١     فتحة الكاف واأللفإمالة: الدوري   ∇  



 

 ٦١ قراءة اإلمام الكسائي
١٤٢      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  

١٤٥    املوضعني ( دغام الدال يف الثاء إ(    

١٤٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٤٥      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤     

١٤٧     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

١٤٨     إمالة فتحة التاء واأللف  �  

١٤٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٤٨      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤     

١٥٠     ة فتحة الالم واأللفإمال √  

١٥٠   إسكان اهلاء   

١٥١      ضم العني     

١٥١      إمالة فتحة الواو واأللف     

١٥١  ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا  

١٥٢ 
   

   
 دغام الدال يف الصادإ   

   

١٥٢      دغام الذال يف التاء إ       

١٥٢      مالة فتحة الراء واأللف إ ⁄   

١٥٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٥٢      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤     

١٥٣       دغام الذال يف الصادإ    



 

 ٦٢ قراءة  اإلمام الكسائي
١٥٣       واأللففتحة الراء إمالة   ≤   

١٥٤   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  

١٥٤     
 بالتاء بدل الياء 

 وإمالة فتحة الشني واأللف ́  

١٥٤    ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃     

١٥٤     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃     

١٥٤       ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ∼     

١٥٤       كرس الباء      

١٥٤      ًضم اهلاء وصال     
١٥٥     ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   

١٥٦      ًواأللف وقفافتحة الزاي إمالة   ∞ 

١٥٦   بالياء بدل التاء    

١٥٧     األوىلكرس امليم     

١٥٧     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
١٥٧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

١٥٧       بالتاء بدل الياء      

١٥٨      األوىلكرس امليم     
١٥٩    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

١٦١      ضم الياء وفتح الغني      

١٦١        ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     



 

 ٦٣ قراءة اإلمام الكسائي
١٦١       إمالة فتحة الفاء واأللف  :   

١٦٢      إمالة فتحة الواو واأللف     

١٦٤      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   

١٦٥    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰ 
١٦٥       إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

١٦٦      ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   

١٦٧    القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
١٦٩     كرس السني    

١٧٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٧١    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

١٧١       كرس اهلمزة    

١٧٢        ضم القاف        

١٧٣     إدغام الدال يف اجليم    

١٧٤    واهلاء وقفايمإمالة فتحة امل ً ∧  

١٧٦       واأللفإمالة فتحة السني : الدوري  ♥   

١٧٦       ًاء وقفاإمالة فتحة الراء واهل ≤     

١٧٨     كرس السني    

١٧٩    
ضم الياء األوىل وفتح امليم وكرس الياء 

 الثانية وتشديدها   

١٨٠     كرس السني    



 

 ٦٤ قراءة  اإلمام الكسائي

١٨٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٨٠        ًم واهلاء وقفاإمالة فتحة املي ∧     

١٨١      إدغام الدال يف السني     
١٨٣       دغام الدال يف اجليمإ      

١٨٥        ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     

١٨٥     إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

١٨٥       ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  

١٨٥       إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٨٦     ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا ′   

١٨٨    كرس السني   

١٨٨       كرس السني      

١٨٨     فتحة الزاي واهلاء وقفاإمالة ً ƒ  

١٩٠       إمالة فتحة اهلاء واأللف: الدوري     

١٩١     إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

١٩٢      مالة فتحة الصاد واأللفإ:الدوري ±   
١٩٣     مالة فتحة الراء واأللف إ  ≤  

١٩٤        ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     

١٩٥    إمالة فتحة الثاء واأللف \ 

١٩٥     إمالة فتحة الياء واأللف: الدوري ÿ 
١٩٥          بالتقديم والتأخري        



 

 ٦٥ قراءة اإلمام الكسائي
١٩٧      إمالة فتحة الواو واأللف     

١٩٨     مالة فتحة الراء واأللف إ ≤   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٢       امليم واأللف إمالة فتحة   ∧   
٣       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧   
٣     إمالة فتحة  النون واأللف ⇒  
٣      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    
٣    إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٤     ًتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ف ∏   

٦      األلف إمالة فتحة  امليم و  ∧   
٦      األلفإمالة فتحة  الفاء و  ⊃   

٨     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٨      إمالة فتحة  الباء واأللف Š     

٨       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧    

٩    ًإمالة فتحة الياءواهلاء وقفا  ÿ  
١٠       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧   
١١     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    

١١     املوضعني(كرس اهلمزة(    



 

 ٦٦ قراءة  اإلمام الكسائي
١١     ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   

١١    ًإمالة فتحة الياءواهلاء وقفا  ∼  

١٢     مرات٤(ًإمالة فتحة الياءواهلاء وقفا(  ∼  

١٢    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏  
١٢   ياء مديه ثم  الصاد كرس     

١٥     ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا ±  
١٥     الباء كرس     

١٥    واأللفءإمالة فتحة  الفا  ⊇    

١٧     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا Š   

١٧   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏  

١٨     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا Š   

١٩     ضم الكاف     

١٩     ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا ± 

١٩     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒    

١٩    إمالة فتحة  السني واأللف 5    

٢٠    األلفإمالة فتحة  الدال و  Ÿ  

٢١   إمالة فتحة  الضاد واأللف ∝  

٢٢     دغام الدال يف السنيإ    

٢٢    ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا ±  

٢٣     دغام الدال يف السنيإ    



 

 ٦٧ قراءة اإلمام الكسائي
٢٥       املوضعني (  كرس الصاد(       

٢٥    كرس الصاد     

٢٥    فتح اهلمزة والصاد     

٢٥     ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا ± 

٣٠       إدغام الالم يف الذال: أبو احلارث      

٣٢        هاحذفوىل السني إنقل حركة اهلمزة         

٣٦        املوضعني ( إمالة فتحة  الباء واأللف ( Š    

٣٦       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧    

٣٦     
 واأللفإمالة فتحة اجليم : الدوري 

• )ملوضعني ا(    

٣٧      فتح الباء واخلاء       

٣٧      واأللفإمالة فتحة  التاء �    

٣٧      إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٤٠     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
٤١    ًتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ف ∨  
٤٢      واأللففتح التاء وإمالة فتحة الواو    

٤٢       ًضم اهلاء وصال       

٤٣     واأللفإمالة فتحة  الراء ≤   

٤٣      واأللفإمالة فتحة  الضاد ∂   

٤٣       فاأللحذف      



 

 ٦٨ قراءة  اإلمام الكسائي
٤٤    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   
٤٥      املوضعني(األلف إمالة فتحة  الفاء و(  ⊃   

٤٧      إمالة فتحة  الباء واأللف: الدوري  Š   

٤٨     إمالة فتحة  الراء واأللف ⁄   

٤٩+ 
٥٠         وصالنون التنوينضم ً      

٥٠      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃   

٥١    إمالة فتحة  الدال واأللف Ÿ   

٥٤      واأللفإمالة فتحة  التاء �    

٥٤     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   

٥٥      األلفإمالة فتحة  الفاء و  ⊃   

٥٦ 
  
    

 دغام التاء يف اجليمإ
   
   

٥٨    فتح النون     

٦١   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٦٢   ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
٦٦       ًضم النون وصال       

٦٦      ًضم الواو وصال     

٦٦       إمالة فتحة الياء واأللف: الدوري   ÿ  

٧٠      إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊃   



 

 ٦٩ قراءة اإلمام الكسائي
٧٢   ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
٧٣    ًياء التاء الدبإ    

٧٣      ًاهلاء وقفاو الدالفتحة إمالة      

٧٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٤       ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤     

٧٤        دغام الباء يف الفاءإ       

٧٥      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ   

٧٧   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٧٧         ًضم اهلاء وصال        

٧٧     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   
٧٧      ًاإمالة فتحة الياء واهلاء وقف ∼    

٧٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٧      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤     

٧٧     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٧٧       بالياء بدل التاء     

٧٨       ًاإمالة فتحة الدال واهلاء وقف Ÿ     

٧٨     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
٧٨     ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   
٧٩     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
٧٩     ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   



 

 ٧٠ قراءة  اإلمام الكسائي
٧٩      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃   

٨٠     إمالة فتحة  الالم واأللف  √    

٨١      ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا  ⊃   
٨١      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃   

٨٤   ًإمالة فتحة  السني واأللف وقفا 5  
٨٥     ًحة النون واهلاء وقفاإمالة فت ⇒   
٨٥     ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   
٨٦    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ∼   
٨٧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     

٨٧      الصاد صوت الزاي إشامم  ;   

٩٠    
    

 إدغام التاء يف الصاد   
   

٩١      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒    

٩٢     
 ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا 

‰ ) مواضع ٣(  

٩٢     
 ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا

⇒ ) مواضع ٣ (  

٩٢   
   

ÿ ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  
ÿ 

٩٢     
 ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا

∧ )املوضعني (     



 

 ٧١ قراءة اإلمام الكسائي
٩٢   إسكان اهلاء   

٩٢    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا Š  

٩٤       املوضعني (ثاء ثم باء مشددة ثم تاء(       

٩٤     إمالة فتحة  القاف واأللف ⊆    

٩٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٩٤     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

٩٥    فتح الراء    

٩٥     ًإمالة فتحة اجليم واهلاء وقفا –  

٩٥      إمالة فتحة  النون واأللف ⇒    

٩٦      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

٩٦     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٩٧     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊇   

٩٧      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   
٩٧      إمالة فتحة الواو واأللف    

٩٨    ًإمالة فتحة  الالم واأللف وقفا ∏  
٩٩   ًإمالة فتحة  السني واأللف وقفا 5  

١٠١    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

١٠٢      
    

 ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا
⊂  )املوضعني (    

١٠٢   واأللف مالة فتحة الراءإ ≤  



 

 ٧٢ قراءة  اإلمام الكسائي
١٠٢     ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   

١٠٢       ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا  Ÿ    

١٠٢    ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا ′   

١٠٢       واأللفمالة فتحة الضاد إ ∂    

١٠٢     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

١٠٥    واأللف مالة فتحة الراءإ  ⁄  
١٠٨   إسكان اهلاء   

١٠٨    واأللفمالة فتحة الضاد إ ∂    

١٠٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠٩     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     

١١٢      ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0    
١١٣      ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا  ⊃   
١١٣     ًوقفاإمالة فتحة امليم واهلاء ∧   

١١٤   إمالة فتحة الواو واأللف    

١١٤       إدغام الالم يف الذال: أبو احلارث      

١١٤    
ًإمالة فتحة الضاد واأللف وصال ووقفا                         ً

 لفًويوقف عليها باهلاء مع إمالتها تبعا لأل
∂   
∂  

١١٥       األلفإمالة فتحة  الدال و  Ÿ     

١١٥     األلفإمالة فتحة  الالم و  √    

١١٦     إدغام الدال يف الضاد      



 

 ٧٣ قراءة اإلمام الكسائي
١٢١      إمالة فتحة الواو واأللف    

١٢٢      صوت الزايالصاد  إشامم  ;   

١٢٤    إمالة فتحة الثاء واأللف  \  
١٢٤   إسكان اهلاء   

١٢٤      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  

١٢٥   إسكان اهلاء   

١٢٥   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏ 
١٢٧      واأللفالالم إمالة فتحة 9  

١٢٧     ًواأللف وقفاإمالة فتحة امليم ∧   

١٢٧      واأللفإمالة فتحة امليم ∧    

١٣٢      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃   

١٣٤       املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف( ∼    

١٣٤      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤     

١٣٥       واأللفإمالة فتحة الالم  √  

١٣٥    إمالة فتحة الواو واأللف   
١٣٦     إدغام الدال يف الضاد      

١٣٩    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

١٣٩      
 ًإمالة فتحة الزاي واهلاء وقفا 

 )املوضعني(  ∞  

١٤٠    ضم النون وكرس الزاي     



 

 ٧٤ قراءة  اإلمام الكسائي
١٤٠     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇   

١٤١     
 إمالة فتحة الكاف واأللف : الدوري

 )املوضعني (  ∇  

١٤١      ًواهلاء وقفاإمالة فتحة امليم ∧     

١٤٢   إسكان اهلاء   

١٤٢        واأللفإمالة فتحة الالم  √    

١٤٤    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

١٤٥    واأللفإمالة فتحة النون: الدوري   ⇒  

١٥١     إمالة فتحة الكاف واأللف : الدوري  ∇  

١٥٢      بالنون بدل الياء     

١٥٣      إدغام الدال يف السني      
١٥٣   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٥٣   السني واأللفإمالة فتحة  7 
١٥٥         ًضم اهلاءوصال         

١٥٥     إدغام الالم يف الطاء      

١٥٧    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5 

١٥٩      ًواأللف وقفاإمالة فتحة امليم ∧     

١٦١     ًضم اهلاء وصال    
١٦١     إمالة فتحة الباء واأللف Š   

١٦١     إمالة فتحة الكاف واأللف : الدوري  ∇  

١٦٣  واأللف إمالة فتحة السني  5 



 

 ٧٥ قراءة اإلمام الكسائي
١٦٤   لفإمالة فتحة السني واأل 7 

١٦٥   ًإمالة فتحة اجليم واهلاء وقفا  • 

١٦٦       ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    

١٦٦      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃   

١٦٧    إدغام الدال يف الضاد    
١٧٠       الدال يف اجليمإدغام      

١٧١    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5 
١٧١     إمالة فتحة القاف واأللف بعدها  ⊆   

١٧١      ًإمالة فتحة الثاء واهلاء وقفا ‘    

١٧١      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃   

١٧٢      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   
١٧٤      إدغام الدال يف اجليم      

١٧٥    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١٧٦      واهلاء وقفاالمإمالة فتحة ال ً ∏      

١٧٦   إسكان اهلاء   

١٧٦     ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   

 
 الكسائي قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١    األلفإمالة فتحة  الالم و 9 



 

 ٧٦ قراءة  اإلمام الكسائي
٢     لفإمالة فتحة  الواو واأل      
٣    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا �    

٣       ًإمالة فتحة الذال واهلاء وقفا ′    

٣      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ    

٣      ًضم النون وصال      

٥        املوضعني ( كرس الصاد(      
٥   إسكان اهلاء   

٥       ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    

٦      األلفإمالة فتحة  الضاد و ∂   
٦      حذف األلف      
٧    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   
٨      األلفإمالة فتحة  الواو و     
٩     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  

١١   ًباهلاء وقفا مع إمالتها ∧   

١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٣    
 تشديد الياء  لف وحذف األ

 ًمع إمالة اهلاء وقفا ∼   

١٣    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  

١٤   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 

١٤     ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا    



 

 ٧٧ قراءة اإلمام الكسائي
١٤      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧    
١٥      املوضعني ( دغام الدال يف اجليم إ(     

١٨     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

١٩      دغام الدال يف اجليم إ     

١٩      دغام الدال يف اجليم إ      

٢٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٢٠    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٢٠     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢١       ًإمالة فتحة السني واهلاء وقفا ♠    

٢١        إمالة فتحة الباء واأللف: الدوري    Š 
٢٢     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٢٢     إمالة فتحة الباء واأللف: الدوري  ‰  
٢٣     ًضم اهلاء وصال     
٢٤     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٢٦    وقفاإمالة فتحة امليم واهلاء ً ∨   
٢٦    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒ 
٢٨     إسكان الياء مع املد املنفصل     
٢٩    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٣١    إمالة فتحة التاء واأللف �   
٣٢    فتحة الياء واأللفإمالة   ∼  



 

 ٧٨ قراءة  اإلمام الكسائي
٣٢   ًإمالة فتحة الياء واأللف وقفا ∼  

٣٢        دغام الدال يف اجليمإ        
٣٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٣       ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    

٣٥      ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏     

٣٦      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     

٣٧    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٤١    إمالة فتحة السني واأللف: الدوري  ♥  
٤١      ة الياء واأللفإمالة فتح ∼    

٤١       ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    

٤٢    ضم احلاء    

٤٣    مالة فتحة الراء واأللفإ ⁄   

٤٤      مالة فتحة الراء واأللفإ ⁄   
٤٤   ًوقفامالة فتحة الدال واأللف إ Ÿ  

٤٥ 

   
  

   
  

    

 ضم النون
 ضم الفاء
 ضم النون
 ضم النون
 ضم احلاء

   
 

  
  

    
٤٥    إسكان اهلاء     



 

 ٧٩ قراءة اإلمام الكسائي
٤٦   إمالة فتحة الثاء واأللف: الدوري  ’ 
٤٦  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5  

٤٦     املوضعني ( مالة فتحة الراء واأللف إ( ⁄    
٤٦   ًمالة فتحة الدال واأللف وقفا إ Ÿ  
٤٦  ًمالة فتحة الدال واأللف وقفاإ Ÿ  
٤٨    ًهلاء وقفاإمالة فتحة امليم وا  ∨ 
٤٨      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا  Ÿ  

٤٨    مالة فتحة التاء واأللفإ � 
٤٩      ًون وصالضم الن       

٥٠     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ∼     

٥١    الة فتحة الراء واأللف إم ≤    

٥٢    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄  

٥٢    إمالة فتحة السني واأللف: الدوري  ♥  
٥٢     إمالة فتحة الشني واأللف  ́   
٥٢      واهلاء وقفاءارإمالة فتحة ال ً ≤    
٥٢     وقفالفإمالة فتحة السني واأل ً 5   
٥٤   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا √  
٥٤    ًإمالة فتحة الزاي واهلاء وقفا  ∞  
٥٤     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٥٤    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨  



 

 ٨٠ قراءة  اإلمام الكسائي
٥٧    إبدال الواو مهزة    

٥٧     
 )للراويني(كرس الراء  

 إمالة فتحة الفاء واأللف :الدوري  ⊃   

٥٨    إبدال الواو مهزة    
٥٩     إدغام الالم يف التاء    
٦٠     ًواهلاء وقفاإمالة فتحة الباء Š   

٦٠      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا     

٦٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٦٢    إمالة فتحة السني واأللف: الدوري  ♥  
٦٢    ًضم اهلاء وصال    

٦٢    ضم احلاء    

٦٣      إمالة فتحة اهلاء واأللف    
٦٣      ًضم اهلاء وصال      

٦٣ 
   

   
 ً  وصالضم اهلاء

 وضم احلاء 
   

   
٦٤     ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا √    
٦٤     ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا    
٦٤      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     

٦٦      مالة فتحة الراء واأللفإ ⁄   
٦٦    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا  ∨ 



 

 ٨١ قراءة اإلمام الكسائي
٦٦      واهلاء وقفاإمالة فتحة الدال ً Ÿ    
٦٧     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٦٨      مالة فتحة الراء واأللفإ ⁄   
٦٨     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٦٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

٧٠      إمالة فتحة الواو واأللف    
٧١     ًضم النون وصال     
٧١     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٧٢      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  

٧٢     إمالة فتحة الواو واأللف   
٧٢      إمالة فتحة الصاد واأللف:  الدوري ±  
٧٣   ًإمالة فتحة الثاء واهلاء وقفا ‘  
٧٥    األلف إمالة فتحة  النون و ⇓  

٧٧     إدغام الدال يف الضاد    
٧٨  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5  

٨٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٨٢     ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   
٨٢     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا      
٨٢    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٨٣   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٨٩   ختفيف القاف    



 

 ٨٢ قراءة  اإلمام الكسائي
٨٩     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰   
٨٩   ًإمالة فتحة الثاء واهلاء وقفا ‘  

٩١      ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا     
٩٤     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٩٥     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  ‰    
٩٧    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  ‰    
١٠٢       إدغام الدال يف السني       
١٠٢     إمالة فتحة الكاف واأللف:  الدوري    

١٠٣   ًاء وقفاإمالة فتحة الراء واهل ⁄ 
١٠٣     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰   
١٠٣   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   

١٠٤   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
١٠٦      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ 

١٠٦        ًهلاء وقفاإمالة فتحة الياء وا  ∼    
١٠٦   ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰ 
١٠٦     إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١٠٦     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ 

١٠٧     
 ضم التاء وكرس احلاء

  وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل    



 

 ٨٣ قراءة اإلمام الكسائي
١٠٧     ًضم اهلاء وصال     
١٠٨    واأللفنونإمالة فتحة ال  ⇓ 
١٠٨      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    

١١٠   ًلف وقفاإمالة فتحة السني واأل 5 

١١٠     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   

١١٠        إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     
١١٠      إدغام الذال يف التاء     

١١٠    ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   
١١٠     إدغام الذال يف التاء     
١١٠     إمالة فتحة التاء واأللف �   

١١٠    لف بعدها وكرس احلاءأفتح السني و    
١١٢   ًلف وقفاإمالة فتحة السني واأل 5 

١١٢       
 بالتاء بدل الياء

 وإدغام الالم  يف التاء        

١١٢     فتح الباء   

١١٢      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    
١١٣      إدغام الدال يف الصاد      

١١٤   ًلف وقفاإمالة فتحة السني واأل  5 

١١٤      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    
١١٤    ًواهلاء وقفاإمالة فتحة الياء ÿ  



 

 ٨٤ قراءة  اإلمام الكسائي
١١٥      ختفيف الزايو  خمفاةإسكان النون    

١١٦   ًلف وقفاإمالة فتحة السني واأل 5 

١١٦    إسكان الياء مع املد املنفصل   
١١٧     ًضم النون وصال     

١٢٠   كان اهلاءإس   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    إمالة فتحة الضاد واأللف ∝  
٢     ًإمالة فتحة امليم واأللف وقفا ∧    
٣   إسكان اهلاء   

٤   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
١٠         ًضم الدال وصال        

١١   ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  

١٢     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧    
١٢     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧     

١٣       واأللفاءإمالة فتحة اهل: الدوري      

١٣   إسكان اهلاء   

١٤   إسكان اهلاء   

١٦    فتح الياء وكرس الراء  
١٧   إسكان اهلاء     



 

 ٨٥ قراءة اإلمام الكسائي
١٨    املوضعني ( إسكان اهلاء(   

١٩     ًاء وقفاإمالة فتحة الدال واهل Ÿ   
١٩   ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا  

١٩     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
٢١    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٢٣    بالياء بدل التاء     
٢٣     فتح التاء الثانية      
٢٣       فتح الباء     
٢٥    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا   ⇒  

٢٥     إمالة فتحة الذال واأللف: الدوري  ′  
٢٥   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٢٧   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٢٧    مالة فتحة النون واأللفإ: الدوري  ⇒  

٢٧      ضم الباء    
٢٧    ضم النون الثانية    
٢٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٣٠    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٣١     ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا �    

٣٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ٨٦ قراءة  اإلمام الكسائي
٣٢       ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    

٣٢    بالياء بدل التاء     
٣٣     إسكان الكاف وختفيف الذال     
٣٤   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٣٤       إدغام الدال يف اجليم       
٣٥    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٣٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٣٦     إمالة فتحة التاء واأللف �    

٣٧ 
   
  

 ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا
 ÿ )املوضعني(

٣٨     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  Š   

٤٠      حذف اهلمزة الثانية     
٤٠      إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٤٤     التاء واهلاء وقفاإمالة فتحة ً �    

٤٦     حذف اهلمزة الثانية    
٤٦     إشامم الصاد صوت الزاي  <   
٤٧      حذف اهلمزة الثانية     
٤٧      إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٤٧     ًاء واهلاء وقفاإمالة فتحة الت �    

٥٠   إمالة فتحة احلاء واأللف š  



 

 ٨٧ قراءة اإلمام الكسائي
٥٠   إمالة فتحة امليم واأللف ∧ 
٥٤     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧    
٥٤    كرس اهلمزة     

٥٤   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   

٥٤     كرس اهلمزة    

٥٥     بالياء بدل التاء      
٥٦      إدغام الدال يف الضاد      
٥٧   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  

٥٧    ضاد مكسورة خمففة ثم إسكان القاف   
٥٧   سكان اهلاءإ   

٥٩    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  ‰   

٦٠   إسكان اهلاء   

٦٠       إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇    
٦٠      إمالة فتحة اهلاء واأللف: الدوري     

٦٠      إمالة فتحة الضاد واأللف ∝     
٦٠     ًإمالة فتحة امليم واأللف وقفا ∧    
٦١   إسكان اهلاء   

٦٢    إمالة فتحة الالم واأللف √ 
٦٢   إسكان اهلاء   

٦٣    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    



 

 ٨٨ قراءة  اإلمام الكسائي
٦٣    واأللفإمالة فتحة اجليم   • 
٦٥        وصالنون التنوينضم ً       

٦٦   إسكان اهلاء   

٦٨      إمالة فتحة الراء واأللف ≤     
٦٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٧٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧١    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٧١    ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٧١  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٧١    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٣    املوضعني( إسكان اهلاء (   

٧٣      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٧٤   ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا  
٧٤    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٧٦        ًإمالة فتحة الراء واهلمزة وصال ووقفا ً ∫⁄      

٧٧      
 ًوصال بالفتح كحفص

∫⁄  ًإمالة فتحة الراء واهلمزة وقفا     

٧٨      ًإمالة فتحة الراء واهلمزة وقفا ∫⁄    
٧٩    إسكان الياء    



 

 ٨٩ قراءة اإلمام الكسائي
٨٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٨٤   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    
٨٥   إمالة فتحة السني واأللف  5 
٨٦     الم مشددة مفتوحة وبعدها ياء ساكنة     
٨٨  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٨٩        ًاء وقفااهل وواوفتحة الإمالة     
٨٩     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٩٠  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٩٠      ًحذف اهلاء وصال) (وإثباهتا وقفا ،ً      

٩٠    لة فتحة الراء واأللف إما ≤  
٩١   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٩١   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٢      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٩٢     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

٩٣    راء واأللف إمالة فتحة ال ⁄  
٩٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٩٣       ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    
٩٤        إدغام الدال يف اجليم        



 

 ٩٠ قراءة  اإلمام الكسائي
٩٤    إمالة فتحة الدال واأللف     
٩٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٩٥      إمالة فتحة الواو واأللف    
٩٥     إمالة فتحة النون واأللف   ⇓ 
٩٧   إسكان اهلاء   

٩٨   إسكان اهلاء   

٩٨      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا  Ÿ   
٩٩   إسكان اهلاء   

٩٩   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   

٩٩            وصالنون التنوينضم ً     

   

٩٩    ضم الثاء وامليم     
١٠٠   األلف إمالة فتحة  الالم و 9  
١٠١      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

١٠١    ًاهلاء وقفافتحة الباء وإمالة ‰    
١٠١   إسكان اهلاء   

١٠٢   إسكان اهلاء   

١٠٣    املوضعني ( إسكان اهلاء(   

١٠٤    دغام الدال يف اجليمإ     
١٠٨     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨  



 

 ٩١ قراءة اإلمام الكسائي
١٠٩    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 

١١٠      إمالة فتحة  الياء واأللف : الدوري  ∼  

١١١ 
   

      
 ًضم اهلاء وصال

 ًوإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا     ∇    

١١١      إمالة فتحة التاء واأللف �   
١١٣     إمالة فتحة الغني واأللف )    
١١٣    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ  
١١٣     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

١١٤   ان اهلاءإسك   

١١٤    ف الزاييفختوخمفاة النون  ناإسك   
١١٥   ًباهلاء وقفا ممالة ∧  

١١٥   إسكان اهلاء   

١١٧   إسكان اهلاء   

١١٩     ضم احلاء وكرس الراء   

١٢٢    واأللفإمالة فتحة الكاف : الدوري  ∇ 
١٢٣     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ÿ  

١٢٤    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
١٢٤   إمالة فتحة التاء واأللف �  
١٢٤        واهلاء  وكرس التاء ألف بعد الالمةاديز      

١٢٧   ان اهلاءإسك   



 

 ٩٢ قراءة  اإلمام الكسائي
١٢٨    ًل الياء نوناابدإ     
١٢٨    إمالة فتحة الواو واأللف   
١٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٣٠    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري    
١٣١     راء واأللف إمالة فتحة ال ≤   
١٣٣     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧    
١٣٣    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ÿ  

١٣٥   بالياء بدل التاء   
١٣٥    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
١٣٥  حة الدال واأللف إمالة فت: الدوري  Ÿ 
١٣٦    ضم الزاي    
١٣٦    إسكان اهلاء     

١٣٨    ضم الزاي    

١٣٨ 
   
    

 دغام التاء يف الظاءإ   
      

١٣٩      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا �    
١٤٠     داضدغام الدال يف الإ    

١٤١   إسكان اهلاء   

١٤١    ضم الثاء وامليم     
١٤١     كرس احلاء     



 

 ٩٣ قراءة اإلمام الكسائي
١٤٢    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا √   
١٤٣   ًهلاء وقفاإمالة فتحة الياء وا ∼  

١٤٤     إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  
١٤٤     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
١٤٥      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا �    
١٤٥       ًضم النون وصال       

١٤٦ 
   
    

 دغام التاء يف الظاءإ  
      

١٤٦        إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ    
١٤٧    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١٤٩    ًإمالة فتحة اجليم واهلاء وقفا  •  

١٤٩   لف إمالة فتحة الدال واأل  Ÿ  
١٥٠     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

١٥١     إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  
١٥٢    إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١٥٢     إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  
١٥٣     كرس اهلمزة   
١٥٣     إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  
١٥٤   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 

١٥٤   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٥٤     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  



 

 ٩٤ قراءة  اإلمام الكسائي
١٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
١٥٧     دغام الدال يف اجليمإ    

١٥٧     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
١٥٧   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٥٧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١٥٧      املوضعني ( إشامم الصاد صوت الزاي(  <   
١٥٨      بالياء بدل التاء     
١٥٨      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   
١٥٩     ألف بعد الفاء وختفيف الراء    
١٦٠      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
١٦٠      ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   
١٦٠    الزاي واأللففتحة  إمالة  ∞  
١٦١   الدال واأللففتحة  إمالة  Ÿ 
١٦١   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏ 

١٦٢      الياء واأللففتحة  إمالة: الدوري ∼   
١٦٤   إسكان اهلاء   

١٦٤    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄ 
١٦٤   لفإمالة فتحة الراء واأل  ≤ 

١٦٥   إسكان اهلاء   

١٦٥    التاء واأللففتحة  إمالة  � 



 

 ٩٥ قراءة اإلمام الكسائي
 

  اآلية رواية حفص ـــــــــــــــانالبيــــــ قراءة الكسائي
≤    إمالة فتحة الراء واأللف     ٢ 

ÿ  ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا    ٤ 

   إمالة فتحة الواو واأللف   ٥ 

∇  ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا     ١١ 

 ⇓ إمالة فتحة النون واأللف: الدوري   ١٢ 

 ⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا     ١٩ 

   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٢٠ 

 √  إمالة فتحة الالم واأللف     ٢٢ 

 ⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا      ٢٢ 

     إمالة فتحة الدال واأللف     ٢٢ 

      فتح التاء وضم الراء      ٢٥ 

    فتح السني     ٢٦ 

    إمالة فتحة الواو واأللف    ٢٦ 

 ⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا      ٢٧ 

 ≤   إمالة فتحة الراء واأللف    ٢٧ 

± ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا    ٢٨ 

Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف  ٣٠ 

    ًضم اهلاء وصال      ٣٠ 



 

 ٩٦ قراءة  اإلمام الكسائي
 ∏   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا      ٣٠ 

    نيكرس الس     ٣٠ 

⇒   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا     ٣٢ 

∼   إمالة فتحة الياء واأللف      ٣٢ 

∧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا     ٣٢ 

∨  ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا    ٣٤ 

⊆  األلفإمالة فتحة القاف و    ٣٥ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف: الدوري    ٣٦ 

 ⁄   إمالة فتحة الراء واأللف    ٣٧ 

   إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري    ٣٧ 

 ⇒  
 إمالة فتحة النون واأللف  : الدوري

 )املوضعني (    ٣٨ 

∨  ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا    ٣٨ 

≤   إمالة فتحة الراء واأللف    ٣٨ 

 √  إمالة فتحة الالم واأللف   ٣٨ 

√   إمالة فتحة الالم واأللف     ٣٩ 

  ≤ إمالة فتحة الراء واأللف      ٣٩ 

   سكان الفاء وختفيف التاء إ بالياء و     ٤٠ 

 ⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا     ٤٠ 

 ⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا      ٤٢ 



 

 ٩٧ قراءة اإلمام الكسائي
      ًضم اهلاء وصال     ٤٣ 

 Ÿ  املوضعني(لف إمالة فتحة الدال واأل(    ٤٣ 
    إدغام الدال يف اجليم      ٤٣ 

 ⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا      ٤٣ 
     إدغام الثاء يف التاء      ٤٣ 

    واأللفإمالة فتحة الدال     ٤٤ 
 ⇒  ًة فتحة النون واهلاء وقفاإمال      ٤٤ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف: الدوري    ٤٤ 
   كرس العني   ٤٤ 

  تشديد النون   ٤٤ 

   ، ⇒     
  ًفتح التاء وصال

 ًمع إمالة فتحة النون واهلاء وقفا    ٤٤ 

≤    الراء واهلاء وقفاإمالة فتحة ً      ٤٥ 
∧   إمالة فتحة امليم واأللف      ٤٦ 
 ⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا      ٤٦ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف: الدوري    ٤٧ 
    واأللفإمالة فتحة الدال     ٤٨ 

∧   إمالة فتحة امليم واأللف      ٤٨ 
⇒ إمالة فتحة النون واأللف    ٤٨ 

    
    

 إمالة فتحة امليم واهلاء :ًوقفا 
  نون التنوينضم :ًوصال 

       
   

٤٩ 



 

 ٩٨ قراءة  اإلمام الكسائي
 ⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا     ٤٩ 

    واأللفإمالة فتحة الدال     ٥٠ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف: الدوري    ٥٠ 

 ⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا      ٥٠ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري    ٥٠ 

∼    لفإمالة فتحة الياء واأل      ٥١ 

♥ إمالة فتحة السني واأللف   ٥١ 

     إدغام الدال يف اجليم       ٥٢ 

Ÿ  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا  ٥٢ 

∧  ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا     ٥٢ 

    يف اجليمإدغام الدال      ٥٣ 

 �  وقفااءإمالة فتحة التاء واهل ً    ٥٤ 

    إمالة فتحة الواو واأللف    ٥٤ 

  فتح الغني وتشديد الشني   ٥٤ 

∼    وقفااءإمالة فتحة الياء واهل ً    ٥٥ 

∧   وقفا مع إمالتهاباهلاء ً     ٥٦ 

  إسكان اهلاء   ٥٧ 

  ياء ساكنة دون ألف عىل ـ اإلفراد ـ     ٥٧ 

    بدل الباء مفتوحةنون     ٥٧ 

      إدغام التاء يف السني         ٥٧ 



 

 ٩٩ قراءة اإلمام الكسائي
�   واأللفءاتإمالة فتحة ال       ٥٧ 

     كرس الراء واهلاء وصلتها بياء مدية     ٥٩ 

⁄ واأللفإمالة فتحة الراء     ٦٠ 

∏  ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا   ٦١ 

     كرس الراء واهلاء     ٦٥ 

⁄ واأللفإمالة فتحة الراء     ٦٦ 

    بالصاد     ٦٩ 

∧   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا    ٧٢ 

     كرس الراء واهلاء     ٧٣ 

       إدغام الدال يف اجليم       ٧٣ 

⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا    ٧٣ 

ÿ ًء واهلاء وقفاإمالة فتحة اليا   ٧٣ 

    كرس الباء      ٧٤ 

⊃   ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا    ٧٨ 

    إمالة فتحة الدال واأللف: الدوري    ٧٨ 

√   إمالة فتحة الالم واأللف    ٧٩ 

√    ًوقفاإمالة فتحة الالم واهلاء    ٧٩ 

±    ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا     ٨٠ 

   مهزة استفهامةاديز     ٨١ 

 ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا     ٨١ 



 

 ١٠٠ قراءة  اإلمام الكسائي
‰  ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا    ٨٤ 

     كرس الراء واهلاء     ٨٥ 

       إدغام الدال يف اجليم       ٨٥ 

⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا    ٨٥ 

‰  ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا    ٨٦ 

⊃   
 ً إمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا

 )املوضعني (     ٨٧ 

  اءإسكان اهل   ٨٧ 

  •  إمالة فتحة اجليم واأللف    ٨٩ 

⊃   ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا    ٩١ 

    إمالة فتحة الدال واأللف: الدوري    ٩١ 

√   إمالة فتحة الالم واأللف    ٩٣ 

7  إمالة فتحة السني واأللف     ٩٣ 

   إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري    ٩٣ 

ÿ  ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا    ٩٤ 

0   ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا     ٩٥ 

⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا     ٩٥ 

�   التاء واهلاء وقفاإمالة فتحة ً    ٩٥ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٦ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٧ 



 

 ١٠١ قراءة اإلمام الكسائي
≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٨ 

™ واأللف وقفاإمالة فتحة احلاء ً  ٩٨ 

≤   األلف وإمالة فتحة الراء      ١٠١ 

     إدغام الدال يف اجليم        ١٠١ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري    ١٠١ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٠٣ 

‰  ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا    ١٠٣ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٠٤ 

     إدغام الدال يف اجليم     ١٠٥ 

⇒    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا      ١٠٥ 

  إسكان الياء   ١٠٥ 

ÿ  ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا    ١٠٦ 

⊆    إمالة فتحة القاف واأللف     ١٠٧ 

     كرس اهلاء وصلتها بياء    ١١١ 

™  
بال ألف بعد السني وفتح احلاء 

 وتشديدها وألف بعدها 
 واأللف أمال الدوري فتحة احلاء و

   ١١٢ 

  مهزة استفهامةاديز   ١١٣ 

   كرس العني   ١١٤ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١١٥ 



 

 ١٠٢ قراءة  اإلمام الكسائي
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١١٧ 

   فتح الالم وتشديد القاف     ١١٧ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٢ 

    مهزة استفهامةاديز   ١٢٣ 

⇒  النون واهلاء وقفاإمالة فتحة ً    ١٢٣ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٧ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٨ 

 ‰   ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا       ١٢٨ 

 5   إمالة فتحة السني واأللف    ١٢٩ 

⇒  ًة فتحة النون واهلاء وقفاإمال     ١٣١ 

0  ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا    ١٣١ 

7   إمالة فتحة السني واأللف   ١٣١ 

ÿ ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا    ١٣٢ 

     ًضم اهلاء وصال        ١٣٣ 

     ًضم اهلاء وصال      ١٣٤ 

7  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا   ١٣٤ 

∧   وقفا مع إمالتهاباهلاء ً    ١٣٧ 

⇒      إمالة فتحة النون واأللف     ١٣٧ 

   كرس الكاف    ١٣٨ 

7  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا   ١٣٨ 



 

 ١٠٣ قراءة اإلمام الكسائي

 ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا   ١٣٨ 

  إسكان اهلاء   ١٤٠ 

7  املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف (   ١٤٢ 

∏    املوضعني ( ًإمالة اهلاء وقفا(     ١٤٢ 

7  املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف (   ١٤٣ 

≤   املوضعني ( إمالة فتحة الراء واأللف(    ١٤٣ 

     ًضم النون وصال       ١٤٣ 

 9  إمالة فتحة الالم واأللف   ١٤٣ 

   
وحة بعد حذف التنوين ومهزة مفت

 لف مع املد املتصلاأل    ١٤٣ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٤٤ 

   ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا     ١٤٥ 

ÿ ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا    ١٤٦ 

    فتح الراء والشني   ١٤٦ 

≤    الراء واهلاء وقفاإمالة فتحة ً       ١٤٧ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٤٨ 

    كرس احلاء     ١٤٨ 

   إدغام الدال يف الضاد    ١٤٩ 



 

 ١٠٤ قراءة  اإلمام الكسائي

     بالتاء بدل الياء     ١٤٩ 

    فتح الباء    ١٤٩ 

      بالتاء بدل الياء     ١٤٩ 

7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٠ 

 ⊆   ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا     ١٥٠ 

     كرس امليم    ١٥٠ 

 √  وقفااءإمالة فتحة الالم واهل ً   ١٥٢ 

∼    ة الياء واأللفإمالة فتح      ١٥٢ 

7 ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا   ١٥٤ 

Ÿ  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا  ١٥٤ 

∧  ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا     ١٥٤ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٥ 

⊃   ًاء وقفاإمالة فتحة الفاء واهل    ١٥٥ 

∼    إمالة فتحة الياء واأللف      ١٥٦ 

⇒  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا     ١٥٦ 

≤    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا       ١٥٦ 

⁄  إمالة فتحة الراء واأللف     ١٥٧ 

    فتحة اهلاء واأللفإمالة      ١٥٧ 



 

 ١٠٥ قراءة اإلمام الكسائي
  

    
 ًضم اهلاء وصال

  
    

١٥٧ 

7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٩ 

∨  ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا   ١٥٩ 

7 إمالة فتحة السني واأللف  ١٦٠ 

  ⊆   إمالة فتحة القاف واأللف        ١٦٠ 

       ًضم اهلاء وصال       ١٦٠ 

      ًضم اهلاء وصال       ١٦٠ 

    إمالة فتحة الواو واأللف      ١٦٠ 
∈  القاف الضم كرسة إشامم   ١٦١ 

 ÿ    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا      ١٦١ 

∈  القاف الضمكرسة  إشامم   ١٦٢ 

    نقل حركة اهلمزة إىل السني وحذفها     ١٦٣ 

 ÿ    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا     ١٦٣ 

⁄ ًالة فتحة الراء واهلاء وقفاإم   ١٦٣ 

     إدغام الذال يف التاء       ١٦٣ 

∨  ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا   ١٦٤ 

   
 تنوين ضم بدل الفتح

 ًوإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا   ١٦٤ 

   ًاء وقفاإمالة فتحة الدال واهل    ١٦٦ 



 

 ١٠٦ قراءة  اإلمام الكسائي

    إدغام الذال يف التاء     ١٦٧ 

∧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا       ١٦٧ 

⇓ إمالة فتحة النون واأللف   ١٦٩ 

≤   ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا    ١٦٩ 
   بدل التاء بالياء     ١٦٩ 
∏  ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا   ١٧١ 
    ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   ١٧١ 

9 إمالة فتحة الالم واأللف    ١٧٢ 

∧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا       ١٧٢ 
ÿ  ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا    ١٧٣ 

   إمالة فتحة الواو واأللف     ١٧٦ 

   إسكان اهلاء   ١٧٨ 

      إدغام الدال يف الذال     ١٧٩ 

⇒   إمالة فتحة النون واأللف    ١٨٠ 

∨  ًتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ف   ١٨١ 

⇒ ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا   ١٨٤ 
5  إمالة فتحة السني واأللف   ١٨٥ 

      إسكان الراء      ١٨٦ 

 ∼   إمالة فتحة الياء  واأللف: الدوري    ١٨٦ 

 ♠  ة السني واأللفإمالة فتح    ١٨٧ 



 

 ١٠٧ قراءة اإلمام الكسائي

 �   ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا     ١٨٧ 

Ÿ   ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا    ١٨٩ 

 ±  إمالة فتحة الشني واأللف     ١٨٩ 

  � إمالة فتحة التاء واأللف املوضعني    ١٩٠ 

9    واأللف وقفاإمالة فتحة الالم ً   ١٩٠ 

Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف    ١٩٣ 

     ًضم الالم وصال     ١٩٥ 

  إسكان اهلاء   ١٩٦ 

√   واأللف وقفاإمالة فتحة الالم ً    ١٩٦ 

Ÿ   فتحة الدال واأللفإمالة    ١٩٨ 

≤  إمالة فتحة الراء واأللف      ١٩٨ 

  ًحذف األلف وإبدال اهلمزة ياء ساكنة   ٢٠١ 

ÿ  ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا    ٢٠٣ 

š  إمالة فتحة احلاء واأللف   ٢٠٣ 

Ÿ  ًة الدال واأللف وقفاإمالة فتح   ٢٠٣ 

∧   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا     ٢٠٣ 

⊃ ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا   ٢٠٥ 



 

 ١٠٨ قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤   
٧    وقفااأللف فتحة الدال وإمالة ً Ÿ   

 ٧    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

٩       إدغام الذال يف التاء       

٩      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   

١٠     األلف فتحة الراء وإمالة  ≤   
١١    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
١٢      ًهلاء وقفا فتحة الكاف واإمالة ∇   

١٢    ضم العني   

١٤    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇ 
١٤    األلف فتحة النون وإمالة: الدوري  ⇒  

١٦   فتحة اهلمزة واهلاء وقفاإمالة ً 0  
١٦   األلفو و فتحة الواإمالة    

١٧     
 ًختفيف النون وكرسها وصال 

  )املوضعني (  وضم هاء لفظ اجلاللة    

١٧     األلف فتحة امليم وإمالة ∨   
١٨   بالتنوين مع اإلخفاء   
١٨   فتح الدال   
١٨    األلف فتحة الكاف والةإم: الدوري  ∇  



 

 ١٠٩ قراءةاإلمام الكسائي
١٩      ادغام الدال يف اجليم      
١٩   إسكان اهلاء     

١٩   كرس اهلمزة   
٢٥    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
٢٦   األلف فتحة الواو وإمالة    
٢٨    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
٣١    األلف فتحة الالم وإمالة ∏  
٣١     إدغام الدال يف السني      

٣٥      
 إشامم الصاد صوت الزاي 

>ÿ ً فتحة الياء واهلاء وقفاإمالةمع     

٣٧   
وىل وفتح امليم وتشديد الياء ياء األضم ال

 الثانية مكسورة   

٣٨      إدغام الدال يف السني     

٣٨       

 إدغام التاء يف السني 
(  والوقف عىل  (  باهلاء 

 ً فتحة النون واهلاء وقفاإمالةو
   ⇒   

٣٩    ًاء وقفا فتحة النون واهلإمالة ⇒  
٤٠     األلف فتحة  الالم و إمالة  √  
٤٠     األلف فتحة  الالم و إمالة  √   

٤١       األلف فتحة  الباء وإمالة  Š    

٤١      األلف فتحة  امليم وإمالة   ∧    



 

 ١١٠ قراءة اإلمام الكسائي
٤١     وقفا األلف فتحة  القاف وإمالة ً ⊆   

٤٢       
 ً فتحة الواو واهلاء وقفا إمالة

 )املوضعني (     

٤٢      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٤٢     األلف فتحة الواو وإمالة    

٤٢    
 ًن واهلاء وقفا  فتحة النوإمالة

⇒ )املوضعني (    

٤٢     األلف فتحة الياء وإمالة ∼   
٤٣    األلف فتحة الراء وإمالة  ⁄   
٤٤       فتح التاء وكرس اجليم       

٤٥   فتحة اهلمزة واهلاء وقفاإمالة ً 0  
٤٧   األلف فتحة الياء وإمالة : الدوري ÿ  
٤٨      إدغام الذال يف الزاي     

٤٨    األلف فتحة الراء وإمالة  ⁄  

٥٠   األلف فتحة الراء وإمالة ≤ 
٥٠     وقفااأللف فتحة الفاء وإمالة ً ⊇   

٥٠      ًتحة الكاف واهلاء وقفا فإمالة ∇   
٥٣    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  
٥٨    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇓  
٥٩    بالتاء وكرس السني    
٦٠    فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً   



 

 ١١١ قراءةاإلمام الكسائي
٦٥     ًحة اهلمزة واهلاء وقفا فتإمالة 2   
٦٦     ضم الضاد     

٦٦     فتحة اهلمزة واهلاء وقفاإمالة ً 2   
٦٦     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤   
٦٧    األلف فتحة الراء وإمالة  ⁄  
٦٧      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٦٧       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

٦٨     إدغام الذال يف التاء   
٧٠    األلف فتحة الراء وإمالة ≤  
٧٣    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
٧٤     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤   
٧٥   األلف فتحة الالم وإمالة √  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  
٣   تسكني اهلاء    
٨    ًاء وقفا فتحة امليم واهلإمالة  ∨  
٨      األلف فتحة  الباء وإمالة Š   
١٠    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً  ∨  
١٢    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً  ∧  



 

 ١١٢ قراءة اإلمام الكسائي
١٦     فتحة اجليم واهلاء وقفاإمالة ً •  
١٧    األلفون و فتحة النإمالة: الدوري  ⇒  
١٨   وقفااأللف فتحة  التاء وإمالة ً � 
١٨     األلف فتحة  السني وإمالة  5   
١٩     فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ   
٢٠    فتحة اجليم واهلاء وقفاإمالة ً – 
٢١      ًاهلاء وقفا فتحة امليم وإمالة ∧    
٢٥    فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ⁄  
٢٥     إدغام التاء يف الثاء      
٢٦    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  
٢٨   فتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ً ∏ 
٢٩      فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ    
٣٠   وقفااأللف وءار فتحة  الإمالة ً ≤   
٣٠   ضم اهلاء وحذف اهلمزة    
٣٠    األلف فتحة  النون وإمالة   ⇓ 
٣٢    وقفااأللف فتحة  الباء وإمالة ً Š  
٣٣     األلف فتحة  الدال وإمالة Ÿ   
٣٤   األلف فتحة الباء وإمالة: الدوري ‰  
٣٥    األلف فتحة  امليم وإمالة  ∧  
٣٥   األلف فتحة النون وإمالة: الدوري ⇓ 



 

 ١١٣ قراءةاإلمام الكسائي
٣٥     األلف فتحة  الواو وإمالة     
٣٦   فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً  Ÿ  

٣٦    
 ً فتحة الفاء واهلاء وقفا إمالة

 )املوضعني (  ⊇  

٣٧     فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً    

٣٧   فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً  Ÿ  
٣٧    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  
٣٨   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٣٨     املوضعني  ( األلف فتحة الياء وإمالة( ∼    

٣٨      املوضعني  ( ً وقفااءاهل الراء وإمالة( ≤   
٤٠     األلف فتحة الغني وإمالة: الدوري )   
٤٠    فتحة امليم واهلاء وقفا الةإم ً ∧  
٤٠       األلف فتحة الالم وإمالة ∏    
٤٠      فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  
٤٠      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    
٤٢        ًضم اهلاء وصال         
٤٦   فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً  Ÿ  
٤٦    القاف الضمكرسة  إشامم ∈  
٤٧     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒   
٤٨     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒   



 

 ١١٤ قراءة اإلمام الكسائي
٤٩      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒   
٤٩     األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  
٥٠     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
٥٠   فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً ‰  
٥١      األلف فتحة الالم وإمالة  √  

٥٢ 
 

    
 ام الالم يف التاءإدغ

  
    

٥٢    وقفااأللف فتحة الدال وإمالة ً Ÿ   
٥٣    ضم الكاف    
٥٤      بالياء بدل التاء     
٥٤      األلف فتحة الالم وإمالة √    
٥٥     األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٥٩    األلف فتحة التاء وإمالة   � 
٦٠     فتحة الفاء واهلاء وقفاإمالة ً ⊃     
٦١     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  
٦٦   ياء مضمومة وفتح الفاء   
٦٦    الذالتاء مضمومة وفتح    

٦٦     
 تنوين ضم يف املوضع الثاين

 ً فتحة الفاء واهلاء وقفا إمالةمع 
 )املوضعني ( 

                  
  ⊃   



 

 ١١٥ قراءةاإلمام الكسائي
٦٩    فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً   
٦٩     األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٦٩     ًاء وقفا فتحة الراء واهلإمالة ≤    
٧٢    فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً ‰  
٧٣      األلف فتحة الواو وإمالة     
٧٤    وقفااأللف فتحة امليم وإمالة ً ∧  
٧٤   األلف فتحة النون وإمالة ⇒ 
٧٤     األلف الياء و فتحةإمالة ∼    

٧٤     ًاهلاء وقفااء ورفتحة ال إمالة ≤    
٧٥    األلف فتحة التاء وإمالة  � 
٧٦    األلف فتحة التاء وإمالة   � 
٧٨      األلف فتحة الواو وإمالة     
٨٣     فتحة الفاء واهلاء وقفا الةإم ً ⊃   
٨٣    املوضعني  ( إسكان الياء(   ،  
٨٥     األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٨٦      إدغام التاء يف السني       
٩١      األلف فتحة الضاد وإمالة ∂   
٩٤     األلف فتحة الباء وإمالة: الدوري  ‰  
٩٤     وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً  ⁄   
٩٤      فتحة الدال واهلاء وقفا إمالة ً Ÿ   



 

 ١١٦ قراءة اإلمام الكسائي
٩٥      األلف فتحة الواو وإمالة     
٩٦      األلف فتحة الضاد وإمالة  ∂   
٩٨     فتحة الراء واهلاء وقفا إمالة ً ≤   
٩٩    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً Š  
١٠٠      األلف فتحة الصاد وإمالة: الدوري ±  
١٠١     فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒   
١٠٢    وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 5   
١٠٤     فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً Š   
١٠٥    وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً ⁄   
١٠٥      فتحة الدال واهلاء وقفا إمالة ً Ÿ   
١٠٧     األلفتحة النون و فإمالة ⇒     
١٠٨     األلف فتحة الواو وإمالة      
١٠٩    األلف فتحة الواو وإمالة   
١٠٩   األلف فتحة اهلاء وإمالة  ∑ 
١٠٩   األلف فتحة النون وإمالة: الدوري ⇓ 
١١٠    ًء وقفا  فتحة الباء واهلاإمالة  ‰ 
١١٠     ضم التاء     
١١١     األلف فتحة الراء وإمالة ⁄   
١١١     فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً  ⇒  
١١١      للمجهول ( ضم الياء وفتح التاء(     



 

 ١١٧ قراءةاإلمام الكسائي
١١١     للمعلوم ( اء فتح الياء وضم الت(    
١١١      األلف فتحة الراء وإمالة  ⁄   
١١١   األلف فتحة الفاء وإمالة ⊇ 
١١٣    األلف فتحة الباء وإمالة Š  
١١٤    فتحة الدال واهلاء وقفا إمالة ً Ÿ   
١١٥  األلفوفتحة الدال  إمالة Ÿ 
١١٧      األلفو فتحة الصاد إمالة: الدوري ±  
١١٧   اءي بدل البالتاء   
١١٧    حذف الواو   
١١٨    فتحة الثاء واهلاء وقفا إمالة ً ‘  
١١٨        ًضم اهلاء وصال        
١٢٠    فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒  
١٢١    فتحة الراء واهلاء وقفا إمالة ً ⁄  
١٢١    فتحة الراء واهلاء وقفا إمالة ً ⁄  

١٢٢     فتحة الفاء واهلاء وقفا إمالة ً ⊇    
١٢٢     فتحة الفاء واهلاء وقفا إمالة ً ⊃   
١٢٣      األلفو فتحة الفاء إمالة: الدوري  ⊃   
١٢٤      إدغام التاء يف السني       
١٢٧      إدغام التاء يف السني       
١٢٧     األلفو الراء  فتحةإمالة   ≤  



 

 ١١٨ قراءة اإلمام الكسائي
١٢٨       إدغام الدال يف اجليم       
١٢٨    حذف الواو   
١٢٩    إسكان اهلاء   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    فتحة الراء إمالة  ≤    

٣    فتحة التاء واهلاء وقفا إمالة ً  �  
٣    األلف فتحة الواو وإمالة     
٥    ًإبدال الياء نونا    

٦       األلف واء فتحة اهلإمالة: الدوري     

٧      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٨     األلف فتحة الواو وإمالة     
٩      ًضم اهلاء وصال      
١٠   املوضعني (األلف فتحة الواو وإمالة(    
١١     األلف فتحة الياء  وإمالة: الدوري  ∼  

١٥   األلفة الالم و فتحإمالة ∏   
١٥   األلف فتحة احلاء وإمالة š  

١٦   األلف فتحة الراء وإمالة ⁄   

١٦     إدغام الثاء يف التاء    
١٧   األلفو  فتحة الراءإمالة ⁄  



 

 ١١٩ قراءةاإلمام الكسائي
١٨   األلف فتحة الالم وإمالة ∏  
١٨     بالتاء بدل الياء    
١٩    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  
١٩    فتحة الدال واهلاء وقفا إمالة ً Ÿ   
١٩    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  

٢٠   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 
٢١    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  

٢٢    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً ‰  

٢٣    األلف فتحة اجليم وإمالة •  
٢٣    ضم العني    

٢٣      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٢٤      األلفياء و فتحة الإمالة ∼    

٢٤     األلف فتحة التاء وإمالة   � 
٢٥   األلفالدال و فتحة إمالة: الدوري    
٢٦     األلف فتحة النون وإمالة ⇒     
٢٦     فتحة الدال واهلاء وقفا إمالة ً    
٢٦   ًالم واهلاء وقفا  فتحة الإمالة  √  
٢٦      فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً  ⇒  

٢٧    فتحة اهلمزة واهلاء وقفا إمالة ً  0  

٢٧   فتحة الالم واهلاء وقفا إمالة ً  √  



 

 ١٢٠ قراءة اإلمام الكسائي
٢٧    إسكان الطاء    
٢٧    األلف و فتحة النونإمالة: الدوري  ⇒  

٢٩    األلف فتحة الفاء وإمالة ⊃   
٣٠     بالتاء بدل الباء   
٣٠     األلف فتحة الالم وإمالة √   
٣٢    األلف فتحة النون وإمالة ⇓   

٣٣   ًوقفا باهلاء مع إمالتها ∧  

٣٤    األلف فتحة النون وإمالة ⇓   

٣٥    إسكان اهلاء وختفيف الدال   
٣٥   األلف فتحة الدال وإمالة Ÿ   
٣٧   األلف و فتحة الراءإمالة  ⁄   
٣٧    إشامم الصاد صوت الزاي <   
٣٨    األلف وفتحة الراء إمالة  ⁄   
٣٩    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً ‰  

٤٤       
 ضمًختفيف النون وكرسها وصال و

 السني   ِ    

٤٥     ًإبدال الياء نونا      

٤٥     األلف فتحة اهلاء وإمالة: الدوري    

٤٧    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٤٨   األلفالتاء و فتحة إمالة  �  



 

 ١٢١ قراءةاإلمام الكسائي
٤٩    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٥٠     حذف اهلمزة الثانية    

٥٠      األلفالتاء و فتحة إمالة    � 
٥٢    القاف الضمكرسة إشامم ∈ 
٥٢      إدغام الالم قي التاء      

٥٤   فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨   
٥٧      إدغام الدال يف اجليم     

٥٧   ًوقفا األلفالدال و فتحة إمالة Ÿ  

٥٧     فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  

٥٩     حذف اهلمزة الثانية    

٦٠    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧    

٦١     إدغام الذال يف التاء      
٦١    كرس الزاي    
٦٤     األلف و فتحة الراءإمالة  ≤   
٦٤      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٦٤       فتحة الراء واهلاء وقفا إمالة ً ≤    

٦٥      فتحة الزاي واهلاء وقفا إمالة ً  ∞  

٧٠      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٧١    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً  ∧  
٧٢     مع املد املنفصلإسكان الياء     



 

 ١٢٢ قراءة اإلمام الكسائي
٧٣    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً ‰  
٧٥   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٧٧   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٧٩    
بعد السني وفتح احلاء بال ألف 

أمال (وتشديدها وألف بعدها ثم 
  )األلفوالدوري فتحة احلاء 

™  

٨٠   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٨١   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٨٣    األلف فتحة السني وإمالة  7  
٨٣    ًء وقفا  فتحة الياء واهلاإمالة  ÿ  
٨٤   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٨٥    فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒  

٨٦    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

٨٧   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٨٧ 
     

    
 فيهامكرس الباء 

    

     

٨٧   فتحة الالم واهلاء وقفا إمالة ً ∏  

٨٨   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٨٨   فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒ 

٨٨      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    



 

 ١٢٣ قراءةاإلمام الكسائي
٩٠       كرس اهلمزة      
٩٢   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 
٩٣    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧    

٩٤    
نقل حركة اهلمزة اىل السني وحذف 

 اهلمزة   

٩٤     إدغام الدال يف اجليم      

٩٦    التهاًباهلاء وقفا مع إم ∧   

٩٧   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 
٩٨    فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ  

٩٨      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٠١       ًضم الالم وصال      

١٠٤     األلف فتحة الفاء وإمالة   ⊇   
١٠٧    إسكان اهلاء   

١٠٨     إدغام الدال يف اجليم     

١٠٨     األلف فتحة الدال وإمالة  Ÿ   
١٠٩   األلف فتحة احلاء وإمالة š  
١٠٩    إسكان اهلاء   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان اية حفصرو  اآلية
١    فتح الراءإمالة  ≤    



 

 ١٢٤ قراءة اإلمام الكسائي
٣    وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً ∧   
٤    إسكان اهلاء   

٦    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً  Š 

٧    إسكان اهلاء   

٧    فتحة التاء واهلاء وقفا لةإما ً  �  
٧     فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    
٨    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٨     فتحة الدال واهلاء وقفا إمالة ً    
٩    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  

١١     فتحة الراء واهلاء وقفا الةإم ً ≤   

١٢   األلف فتحة احلاء وإمالة š  
١٣     األلف فتحة الراء وإمالة ⁄    
١٥      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٦       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

١٧    فتحة النون واهلاء وقفالةإما ً ⇒  

١٧   األلف فتحة السني وإمالة 7 

١٧    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   
١٧    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  
١٨   األلفو فتحة الراء إمالة ⁄  
١٨    النون واهلاء وقفا فتحةإمالة ً ⇒  



 

 ١٢٥ قراءةاإلمام الكسائي
١٩     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤   
٢٢       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

٢٣      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  

٢٤   األلفو امليم  فتحة إمالة ∧  
٢٥     فتح اهلمزة    
٢٧    املوضعني ( األلف و فتحة الراءإمالة(  ≤  
٢٧   األلف و فتحة الراءإمالة ≤ 
٢٧      إدغام الالم يف النون بغنة      
٢٨     حذف اهلمزة الثانية    
٢٨    ًالنون واهلاء وقفا فتحة إمالة ⇒  
٢٨   األلفالتاء و فتحة إمالة �  
٢٨    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  
٢٩    إسكان الياء مع املد     

٢٩   األلفالراء  و فتحة إمالة  ⁄  
٣٢         اجليمإدغام الدال يف       
٣٥    األلف و فتحة الراءإمالة  ⁄   
٤٠     كرس الالم بدون تنوين    

٤١     األلفالسني و فتحة إمالة   ♠   
٤٢   إسكان اهلاء    

٤٢     األلفالدال و فتحة إمالة     



 

 ١٢٦ قراءة اإلمام الكسائي
٤٢     كرس الياء     

٤٢    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

٤٤    املوضعني  ( القاف الضمكرسة  إشامم( ∈  
٤٤  إشامم كرسة الغني الضم ∗ 

٤٥     األلفالدال و فتحة إمالة     
٤٦     م وفتح الالم وحذف التنوينكرس املي     
٤٦     فتح الراء    
٤٨   القاف الضمكرسة  إشامم  ∈ 
٤٩      فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً  ‰   
٥٠     كرس الراء واهلاء      
٥١    إسكان الياء مع املد     

٥٢    فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً   
٥٣     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒   
٥٤   األلف فتحة الراء وإمالة ⁄ 
٥٦    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً  Š 

٥٨      فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧    

٥٩     األلفالباء و فتحة إمالة:  الدوري   ‰  
٦٠      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٦٠    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
٦٠     اهلاء وقفاإمالة ً ∧    



 

 ١٢٧ قراءةاإلمام الكسائي
٦١     واهلاءكرس الراء       
٦٢      األلف فتحة اهلاء وإمالة      
٦٣     حذف اهلمزة الثانية    
٦٣    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  

٦٣   األلف فتحة التاء وإمالة �  
٦٣    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  
٦٤   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 
٦٥    األلفالدال و فتحة إمالة: الدوري    
٦٥    فتحة الثاء واهلاء وقفاإمالة ً ‘  

٦٦      فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧    

٦٦      فتح امليم      

٦٧    األلف فتحة الياء وإمالة: الدوري ÿ  

٦٨  بتنوين فتح    

٦٨   تنوين كرس    
٦٩       إدغام الدال يف اجليم         

٦٩      األلف و فتحة الراءإمالة ⁄    
٦٩    لسني وإسكان الالم دون ألف كرس ا     
٧٠  األلف  واهلمزة و فتحة الراءإمالة  أيدهيم ∫⁄  

٧٠   فتحة الفاء واهلاء وقفاإمالة ً ⊃  
٧١     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   



 

 ١٢٨ قراءة اإلمام الكسائي
٧١    ضم الباء     

٧٢      األلفالتاء وة  فتحإمالة �    
٧٣   وقفا مع إمالتهاباهلاء ً ∧  

٧٤     األلف و فتحة الراءإمالة ⁄   
٧٦       إدغام الدال يف اجليم    
٧٧  إشامم كرسة السني الضم > 
٨٠    فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً   
٨٣     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∨    
٨٤     كرس الراء واهلاء      
٨٤   األلف و فتحة الراءإمالة  ⁄  
٨٦    وقفا مع إمالتهاباهلاء ً  ∼    

٨٨     حذف اهلمزة الثانية    
٨٨    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
٨٨    األلفاهلاء و فتحة إمالة    
٩١   األلف و فتحة الراءإمالة ⁄ 
٩٢     إدغام الذال يف التاء     

٩٤      فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧    

٩٤   األلف فتحة الياء وإمالة: الدوري ÿ  

٩٥     إدغام التاء يف الثاء      

٩٦   األلف فتحة السني وإمالة 7 



 

 ١٢٩ قراءةاإلمام الكسائي
٩٨     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

٩٩    ًوقفا فتحة النون واهلاء إمالة ⇒  
٩٩     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

١٠٠     األلف فتحة الراء وإمالة ≤   
١٠٢     األلف فتحة الراء وإمالة ≤   
١٠٢   إسكان اهلاء     

١٠٢    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  
١٠٣   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
١٠٣       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

١٠٥    ًبالياء وصال     

١٠٦    األلف فتحة النون وإمالة: الدوري  ⇒  

١٠٨      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  

١٠٩    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ   
١١٠   وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 7 
١١٠     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً  ∧   

١١١    ختفيف امليم    

١١٤     األلف فتحة اهلاء وإمالة: الدوري    

١١٤     األلف فتحة الراء وةإمال  ≤   
١١٦     فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً   ∼  
١١٧     األلف فتحة الراء وإمالة ≤   



 

 ١٣٠ قراءة اإلمام الكسائي
١١٨     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∨  

١١٨    فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ   
١١٩    ًفتحة امليم واهلاء وقفا إمالة  ∧   

١١٩      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  

١٢٠     األلف فتحة الراء وإمالة  ≤   
١٢٣    فتح الياء وكرس اجليم     

١٢٣    ًإبدال التاء ياء     

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان ية حفصروا  اآلية
١    الراءة فتحإمالة  ≤    

٥    كرس الياء     

٥     األلفوالياء  ة فتحإمالة: الدوري ÿ 
٨    فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً ‰  

٩-٨         ًوصالضم النون        

١٠   مع إمالتها ً وقفاباهلاء  ‰ 

١٣  مديةًإبدال اهلمزة ياء    
١٤  ًإبدال اهلمزة ياء   
١٤    فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً ‰  

١٥   ها  مع إمالتً وقفاباهلاء ‰ 



 

 ١٣١ قراءةاإلمام الكسائي
١٧  ًإبدال اهلمزة ياء   
١٨       إدغام الالم يف السني       

١٩       إدغام التاء يف السني        
١٩   األلففتحة الالم و إمالة √  
١٩   األلف وفتحة الراء إمالة ⁄  
٢٠     فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً    
٢١     األلففتحة الراء و إمالة  ⁄   

٢١    األلففتحة الواو و إمالة   
٢١   األلففتحة السني و إمالة 5  

٢٣     األلفوفتحة الواو  إمالة: الدوري    

٢٤    األلففتحة الراء واهلمزة و إمالة ∫⁄  
٢٦    إسكان اهلاء   

٢٧    إسكان اهلاء   

٢٨    األلففتحة الراء واهلمزة و إمالة ∫⁄  
٣٠     فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً    
٣٠    ًنون واهلاء وقفا  فتحة الإمالة ⇒  
٣٠    إمالةًباهلاء وقفا بدون      

٣٠    األلففتحة التاء و إمالة  � 
٣٠      إدغام الدال يف الشني       
٣٠    األلفو فتحة الراء إمالة  ⁄  



 

 ١٣٢ قراءة اإلمام الكسائي
٣١    ًال واهلاء وقفا فتحة الدإمالة Ÿ   
٣١       ًضم التاء وصال        

٣٦    املوضعني  ( األلفو فتحة الراء إمالة( ⁄  

٣٦    األلفو فتحة الراء إمالة ≤  
٣٧   فتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ً ∏ 
٣٧      ًة الراء واهلاء وقفا فتحإمالة ≤    
٣٨   فتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ً ∏ 
٤٢     األلفو السني فتحة إمالة  ♥  
٤٣    األلفو فتحة الراء إمالة  ⁄  
٤٣  األلفو الياء فتحة إمالة ÿ  
٤٣    لفاألو الياء فتحة إمالة ÿ 
٤٥    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٤٧    إسكان اهلمزة    

٤٩      بالتاء بدل الياء     
٥٠     ىل السني وحذف اهلمزة إنقل حركة اهلمزة    
٥٠      فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً     
٥١    إمالةًباهلاء وقفا بدون     

٥٧       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

٥٨     فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً   

٦٣    نونبالياء بدل ال     



 

 ١٣٣ قراءةاإلمام الكسائي
٦٤   إسكان اهلاء   

٦٨    ًاجليم واهلاء وقفا فتحة إمالة – 
٦٨   األلفو الضاد فتحة إمالة  ∝ 
٦٩  األلفو الواو فتحة إمالة  
٧٠      فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ    

٧٥   إسكان اهلاء    

٧٧      إدغام الدال يف السني     

٧٨    األلفو فتحة الراء إمالة ≤  
٨٠   إسكان اهلاء   

٨٢    
ىل السني وحذف إنقل حركة اهلمزة 

 اهلمزة   

٨٢      فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ   
٨٣       إدغام الالم يف السني       

٨٣   وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 5  

٨٤    األلفو الالم فتحة إمالة √   
٨٤      األلفو الفاء فتحة إمالة ⊃    
٨٤   إسكان اهلاء    

٨٨    األلفو اجليم فتحة إمالة –  
٩٢    إسكان اهلاء   

٩٦     األلفو القاف فتحة إمالة ⊆   



 

 ١٣٤ قراءة اإلمام الكسائي
٩٩  األلفو الواو فتحة إمالة  
١٠٠  األلفو الياء فتحة إمالة ÿ  
١٠٠      إدغام الدال يف اجليم      

١٠١      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٠١      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤     

١٠٥   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 
١٠٧     فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ∼   

١٠٧    فتحة التاء واهلاء وقفا إمالة ً �   

١٠٨   فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ⁄  

١٠٩   
 ثم ألفبالياء بدل النون وفتح احلاء 

  واأللف احلاءإمالةبعدها مع 
š  

١٠٩     األلف فتحة الراء وإمالة ≤   
١٠٩    فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً ‰  

١٠٩       فتحة الراء و اهلاء وقفاإمالة ً ≤    

١٠٩  لياء بدل التاءبا    

١١٠  
بنون ساكنة بعد النون املضمومة 
 وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة

  

١١١   فتحة الراء و اهلاء وقفاإمالة ً ⁄  
١١١    األلفو فتحة الراء إمالة ⁄   
١١١     الصاد صوت الزاي إشامم <  
١١١   وقفااأللفو الدال فتحة إمالة ً Ÿ  



 

 ١٣٥ قراءةاإلمام الكسائي
١١١    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     فتحة الراءإمالة  ≤   

٢    أللفاو الواو فتحة إمالة     

٢     وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً ∧   
٣    إسكان اهلاء   

٣    فتح الغني وتشديد الشني    

٤     تنوين كرس     

٤    تنوين كرس    

٤    تنوين كرس     

٤    ءكرس الرا     

٤  األلف فتحة القاف وإمالةبدل الياء وبالتاء ⊆ 
٤      بالياء بدل النون      

٥        إدغام الباء يف الفاء      

٥      مكسورة واحدة عىل اإلخبارمهزة      
٥    األلفتحة النون و فإمالة: الدوري  ⇒  

٦      ًواهلاء وقفا اهلمزة فتحة إمالة 0   
٦     ًواهلاء وقفاالنون  فتحة إمالة ⇒   

٦      ًضم اهلاء وصال       



 

 ١٣٦ قراءة اإلمام الكسائي
٦      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً  ≤   

٧    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
٨   األلف فتحة الثاء وإمالة \  

٨    األلف فتحة الدال وإمالة: الدوري Ÿ    

٩    فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ  

١٠      األلف واء اهل فتحةإمالة: الدوري     

١٣       فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇    

١٣    إسكان اهلاء   

١٤    فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً  
١٤    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

١٦       إدغام الذال يف التاء       

١٦    األلف فتحة امليم وإمالة ∧  

١٦        ًإبدال التاء ياء        

١٦    إسكان اهلاء   

١٧    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  
١٧    األلفحة النون و فتإمالة: الدوري  ⇒  

١٧     فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ∼   

١٨        ًضم اهلاء وصال      

١٨     األلف فتحة النون وإمالة ⇒     
١٨    األلف فتحة الواو وإمالة    



 

 ١٣٧ قراءةاإلمام الكسائي
١٩    األلفامليم و فتحة إمالة ∧  

٢٢     ًالياء واهلاء وقفا فتحة إمالة ∼    

٢٢      ًواهلاء وقفاالنون  فتحة إمالة ⇒   

٢٢     ًواهلاء وقفا اهلمزة فتحة إمالة 0   

٢٢   وقفااأللف فتحة الباء وإمالة ً ‰  
٢٢  األلف فتحة الدال وإمالة: الدوري  Ÿ  

٢٣       فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇    

٢٤   وقفااأللف فتحة الباء وإمالة ً ‰  

٢٤  األلف فتحة الدال وإمالة: الدوري  Ÿ  

٢٥     ًاهلاء وقفاوالنون  فتحة إمالة ⇒  
٢٥  األلف فتحة الدال وإمالة: الدوري  Ÿ  

٢٦      املوضعني  ( األلف فتحة الياء وإمالة( ∼    

٢٦       فتحة الراء و اهلاء وقفاإمالة ً ≤    

٢٧    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
٢٩    األلف فتحة الباء وإمالة Š   

٣٠     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∨  

٣٠        ًضم اهلاء وصال       

٣١      األلف فتحة التاء وإمالة �   
٣١    وقفااأللف فتحة الدال وإمالة ً Ÿ  
٣١    األلف فتحة الدال وإمالة: الدوري    



 

 ١٣٨ قراءة اإلمام الكسائي
٣٢           ًضم الدال وصال          

٣٢       إدغام الذال يف التاء      

٣٣     إدغام الالم يف الزاي    

٣٤      األلف فتحة الياء وإمالة  ∼    

٣٤       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

٣٥      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  

٣٥   
 ً وقفااأللف فتحة الباء وإمالة

‰ )املوضعني  (   

٣٥    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

٣٨     فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً  ÿ   

٣٨    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  
٣٩   فتح الثاء وتشديد الباء    

٤١    إسكان اهلاء   

٤٢   وقفااأللف فتحة الباء وإمالة ً ‰  

٤٢  األلفتحة الدال و فإمالة: الدوري  Ÿ  

٤٣    األلفو فتحة الفاء إمالة ⊃  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    الراءة فتحإمالة  ≤    
٢   Π األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇Π 



 

 ١٣٩ قراءةاإلمام الكسائي
٣     األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٣       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

٤   إسكان اهلاء   
٥   األلف فتحة السني وإمالة 7 
٥    األلف فتحة الباء وإمالة: الدوري  ‰ 
٦   األلف فتحة السني وإمالة 7 
٦    ًاهلاء وقفا فتحة امليم وإمالة ∧  
٦     األلف فتحة اجليم وإمالة • 
٧     إدغام الذال يف التاء     
٨   األلف فتحة السني وإمالة 7 
١٠    وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً ∧   
١٢    األلف فتحة الدال وإمالة  Ÿ  
١٣    األلف فتحة احلاء وإمالة š  
١٥    األلف فتحة الباء وإمالة: الدوري  ‰  
١٦     األلف فتحة القاف وإمالة ⊆  
١٩   لف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القافأ   
١٩    الضادكرس     ِ  
٢١    األلف فتحة الدال وإمالة  Ÿ  
٢٢  إسكان الياء    
٢٤    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً  ∧   



 

 ١٤٠ قراءة اإلمام الكسائي

٢٤ 
    

             
 ً فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة

‰ )املوضعني (   

٢٦    واهلاء وقفا فتحة امليمإمالة ً  ∧   

٢٦    
 ً فتحة الثاء واهلاء وقفا إمالة

‘ )املوضعني (    

٢٦      ًن وصالينوتالنون ضم   
   

٢٦    األلفو  الراءة فتحإمالة ≤  
٢٧     األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٢٧     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤  
٢٨    وقفا مع إمالتهاباهلاء ً ∧  
٢٨     األلفوالواو  ة فتحإمالة: الدوري     
٣٠    األلف فتحة النون وإمالة: الدوري  ⇒  

٣١      
 إسكان الياء

 )لتقاء الساكنني ًتسقط وصال ال (     

٣١     فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ∼    
٣٤   األلفوالتاء  ة فتحإمالة  �  
٣٤    وقفا مع إمالتهاباهلاء ً ∧  
٣٦   األلفوالصاد  ة فتحإمالة ± 
٣٧    ًال واهلاء وقفا فتحة الدإمالة Ÿ  
٣٨   األلفوالفاء  ة فتحإمالة ⊃  



 

 ١٤١ قراءةاإلمام الكسائي
٤٢    كرس السني    
٤٤       ًضم اهلاء وصال        
٤٦   وىل وضم الثانيةفتح الالم األ    
٤٧    كرس السني    
٤٨     األلف فتحة اهلاء  وإمالة: الدوري     
٤٩    وقفااأللفوالراء  ة فتحإمالة ً ≤   
٥٠     األلفوالشني  ة فتحإمالة   ́   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     الراءة فتحالةإم  ≤    

٢   تشديد الباء    
٣          وصال الثانيةضم اهلاء ً       

٤    فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ  

٥    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٧      ًاف واهلاء وقفا فتحة الكإمالة ∇    

٨      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   

١٣     
 إدغام التاء يف السني 

 ً فتحة النون واهلاء وقفاإمالةو    ⇒ 

١٥     كامل بغنة (إدغام الالم يف النون(     

١٦      إدغام الدال يف اجليم       



 

 ١٤٢ قراءة اإلمام الكسائي

٢٧   األلف فتحة النون وإمالة: الدوري  ⇓ 

٢٨      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً  ∇    

٣٠      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   

٣١     األلفو الباء ة فتحإمالة Š  

٣٥    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒ 

٤٥ 
+٤٦ 

   

   
 كرس العني 

 ً وصالنون التنوينوضم 
  

   

٥٢       إدغام الذال يف الدال       

٥٦    كرس النون     

٥٦    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧   

٥٩     مي وختفيف اجل خمفاةإسكان النون      

٦٧    فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒  

٧٧   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 

٧٨     ًقفا الكاف واهلاء و ة فتحإمالة ∇  

٨٢    كرس الباء     

٨٤    األلفوالنون  ة فتحإمالة ⇒ 

٨٥     ًالياء واهلاء وقفا  ة فتحإمالة ∼   

٩٤     إشامم الصاد صوت الزاي ;    



 

 ١٤٣ قراءةاإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    األلفوالتاء  ة فتحإمالة � 
١   األلفوالالم  ة فتحإمالة ∏   
١     بالتاء بدل الياء    
٢      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٣   األلفو المال ة فتحإمالة ∏ 
٣     بالتاء بدل الياء    
٤   وقفا واهلاءالفاء  ة فتحإمالة ً ⊃  
٧    حذف الواو    
٨   ًالنون واهلاء وقفا ة فتحإمالة ⇒  
٩    إشامم الصاد صوت الزاي <   
٩   األلفول الدا ة فتحإمالة  Ÿ   
١١   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
١٢    فتح امليم    
١٢    تنوين كرس    
١٣   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
١٤    إسكان اهلاء   

١٤    ًء وقفا فتحة الياء واهلاإمالة ∼   
١٤    وقفااأللفوالراء  ة فتحإمالة ً ≤   



 

 ١٤٤ قراءة اإلمام الكسائي

١٥    األلفوالقاف  ة فتحإمالة ⊆   
١٨    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  
٢٠   بدل الياءبالتاء     

٢٢      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    
٢٢     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤   
٢٤   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٢٥    فتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ً ∏  
٢٥     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

٢٥   أللفا فتحة الزاي وإمالة: الدوري ƒ  

٢٦    وقفااأللفوالتاء  ة فتحإمالة ً � 

٢٦         ًضم اهلاء وصال        

٢٦     األلفوالتاء  ة فتحإمالة �  
٢٧     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

٢٧    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

٢٨     األلف والفاء ة فتحإمالة  ⊇     

٢٨      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٢٨     األلفوالالم  ة فتحإمالة 9  

٢٩    وقفااأللف والواو ة فتحإمالة ً    

٣٠    القاف الضمكرسة  إشامم ∈  



 

 ١٤٥ قراءةاإلمام الكسائي
٣٠      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٣٠        فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒    

٣٠     والراء و اهلاء وقفاإمالة ً ≤  
٣٢     األلف والفاء ة فتحإمالة  ⊇    

٣٢      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٣٢     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  

٣٣      بالياء بدل التاء      

٣٣      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٣٦    ًيم واهلاء وقفا  فتحة املإمالة ∨  
٣٦     وصالضم النون  ً    

٣٦  وقفااأللف والدال ة فتحإمالة ً Ÿ  
٣٦      ًالالم واهلاء وقفا  ة فتحإمالة 9     

٣٦    فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً ‰  

٣٧   األلفوالدال  ةفتح إمالة Ÿ  

٣٨     األلفوالالم  ة فتحإمالة 9  

٤٠    فتح النون   
٤١      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٤١      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒   

٤١     ًالراء و اهلاء وقفافتحة  إمالة ≤  

٤٣    
 وحاء مفتوحة ثم ألفمضمومة  ياء

š األلف فتحة احلاء وإمالةو   



 

 ١٤٦ قراءة اإلمام الكسائي
٤٣        هاىل السني وحذفإنقل حركة اهلمزة       

٤٥      ًضم اهلاء وصال      
٤٧    حذف الواو    
٤٨       بالتاء بدل الياء      

٤٩    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً  Š 

٤٩       فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇    

٥٣    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  
٥٨      األلف فتحة الثاء وإمالة \    

٥٨    إسكان اهلاء   

٥٩    األلفو فتحة الراء إمالة ⁄   
٦٠      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    
٦٠       األلفو فتحة الالم إمالة 9   

٦٠    إسكان اهلاء   

٦١    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً  Š 
٦١    وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً ∧   
٦٢     األلف فتحة النون وإمالة ⇒     
٦٣   إسكان اهلاء     

٦٤   وقفااأللفو الدال فتحة إمالة ً Ÿ  

٦٤     فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  

٦٥      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    



 

 ١٤٧ قراءةاإلمام الكسائي
٦٥   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
٦٦      ًواهلاء وقفا الراء فتحة إمالة ⁄   

٦٧   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
٦٨    األلف فتحة احلاء وإمالة š   

٦٨     كرس الباء     

٦٩   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
٧٠       األلف فتحة الفاء وإمالة   ⊇   

٧١     ًواهلاء وقفا امليم فتحة إمالة  ∧   

٧٢       ًواهلاء وقفا الدال فتحة إمالة  Ÿ    

٧٢     ع إمالتها ًباهلاء وقفا م ∧  
٧٥   إسكان اهلاء     

٧٦    املوضعني ( إسكان اهلاء(   

٧٦       األلف فتحة الالم وإمالة √    

٧٨       كرس اهلمزة ، ويبدأ هبا بالضم: ًوصال      

٧٨     ًاهلاء وقفاو الدال فتحة إمالة Ÿ   

٨٠     كرس الباء      

٨٠     كرس الباء     

٨٠     األلف فتحة الباء وإمالة: الدوري   Š   
٨٠     األلف فتحة العني وإمالة: الدوري  ⊕  
٨٣    ًا مع إمالتها باهلاء وقف ∧   



 

 ١٤٨ قراءة اإلمام الكسائي
٨٤    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  
٨٥    وقفااأللففتحة الراء واهلمزة و إمالة ً ∫⁄  
٨٦    وقفااأللففتحة الراء واهلمزة و إمالة ً ∫⁄ 
٨٦        ًضم اهلاء وصال        
٨٩    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٨٩   وقفااأللفو الدال فتحة إمالة ً Ÿ  

٨٩     فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  

٨٩      األلفو فتحة الراء إمالة ⁄     

٩٠       األلف فتحة  الباء وإمالة  Š    

٩٠    األلف فتحة  اهلاء وإمالة     
٩١      إدغام الدال يف اجليم      

٩٢    فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً   
٩٢    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∨  
٩٢    األلف فتحة  الباء و إمالة  Š  
٩٢    فتحة امليم واهلاء وقفاالةإم ً ∨  
٩٢     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

٩٣    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  
٩٣    فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ   
٩٦      بالياء بدل النون      
٩٧    األلف فتحة  الثاء وإمالة   \  



 

 ١٤٩ قراءةاإلمام الكسائي
٩٧    إسكان اهلاء   

٩٧     فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً ‰   
١٠١   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 
١٠١   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 
١٠٢   وقفالفاألو الدال فتحة إمالة ً Ÿ  

١٠٢      األلفو فتحة الراء إمالة ⁄     

١٠٣   فتح الياء واحلاء    
١٠٤   وصالضم اهلاء ً      
١٠٧      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٠٧     ًاء وقفا فتحة الراء واهلإمالة ≤  
١٠٧    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

١٠٨     األلف فتحة الصاد وإمالة: الدوري  ±    
١٠٩     ًالراء واهلاء وقفا فتحة إمالة ≤  
١١١     األلف فتحة الفاء وإمالة ⊇    

١١٢    فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ  

١١٢    فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒  

١١٢       فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒     

١١٣      إدغام الدال يف اجليم      

١١٤    ًاء وقفا مع إمالتها باهل ∧   

١١٥     فتحة التاء واهلاء وقفاإمالة ً �   



 

 ١٥٠ قراءة اإلمام الكسائي
١١٥       ً ًضم النون وصال     

١١٩   فتحة الالم واهلاء وقفا إمالة ً ∏  

١٢٠    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  
١٢١        األلف فتحة الباء وإمالة  ‰    

١٢١    األلف فتحة الدال وإمالة Ÿ    

١٢٢      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٢٢      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒   

١٢٢     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤  
١٢٣   فتحة الالم واهلاء وقفا إمالة ً ∏ 
١٢٤     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

١٢٥     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  
١٢٥     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  

١٢٥    إسكان اهلاء   

١٢٦   إسكان اهلاء     

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   األلف فتحة الراء وإمالة ⁄  
١    وقفااأللف فتحة الصاد وإمالة ً ±   
٢    وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 7 

٢  وقفااأللف فتحة الدال وإمالة ً Ÿ  



 

 ١٥١ قراءةاإلمام الكسائي
٣    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً  ÿ  
٥    األلففتحة الالم و إمالة  √ 
٥     األلف فتحة الياء وإمالة: الدوري ÿ  
٧      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

٧     
بالنون بدل الياء وفتح اهلمزة دون واو 

 بعدها     

٨   األلففتحة السني و إمالة 5  
٨   األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇ 

٩     
فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني 

 خمففة    

١٠     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤   

١٢    
  فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة

 ÿ )املوضعني ( 

١٢     األلف واء فتحة اهلإمالة: الدوري    

١٢      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ⁄  

١٣      ًم واهلاء وقفا فتحة امليإمالة ∧     

١٣     األلففتحة القاف و إمالة  ⊆   
١٤    األلففتحة الفاء و إمالة ⊃   

١٥      األلففتحة الدال و إمالة  Ÿ    

١٥   فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ⁄ 
١٥   فاألل فتحة الراء وإمالة ≤ 



 

 ١٥٢ قراءة اإلمام الكسائي
١٦    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  
١٧      األلففتحة الفاء و إمالة  ⊃   

١٨       ًفتحة الالم واهلاء وقفا إمالة  ∏    
١٨     األلففتحة الالم و إمالة  ∏  

١٩       ًاء وقفا فتحة الراء واهلإمالة ≤    

١٩     األلففتحة العني و إمالة ⊕   

١٩    إسكان اهلاء   

٢٠+ 
٢١       وصالنون التنوينضم ً         

٢١       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً  ≤    
٢٣     أللفافتحة الضاد و إمالة ∝   

٢٣     
ًألف بعد الغني ومتد لزوما لتشديد النون 

 املكسورة     

٢٣      األلففتحة الالم و إمالة   ÿ  

٢٣  كرس الفاء دون تنوين  
٢٤     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   
٢٦       األلفتحة الباء وف إمالة Š    

٢٨     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  
٢٩    ًفتحة الالم واهلاء وقفا إمالة √   

٣١      فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ∼    
٣٢      األلففتحة النون و إمالة ⇓   



 

 ١٥٣ قراءةاإلمام الكسائي
٣٢    وقفااأللف فتحة الشني وإمالة ً ±   

٣٣      إدغام الدال يف اجليم      

٣٣       بالتاء بدل الياء       

٣٩     األلف فتحة احلاء وإمالة š   

٣٩     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   
٣٩     األلف فتحة القاف ومالةإ ⊆    

٤٠        األلف فتحة الفاء وإمالة  ⊃    

٤٠        فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٤١      إدغام الدال يف الصاد      

٤١       الكاف خمففةإسكان الذال وضم        

٤٢     فتحة اهلاء واهلاء وقفاإمالة ً  

كام  ٤٢    بالتاء بدل الياء    
٤٣     األلف فتحة الالم وإمالة 9   

٤٣       بالتاء بدل الياء    
٤٥     ًلراء واهلاء وقفا فتحة اإمالة ≤   
٤٦    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  

٤٦      األلف فتحة الذال وإمالة: الدوري  ′  

٤٦        األلف فتحة الباء وإمالة: الدوري    Š   

٤٧     األلف فتحة الواو وإمالة    
٤٧،٤٨         وصالنون التنوينضم ً     



 

 ١٥٤ قراءة اإلمام الكسائي
٤٩      مكسورة واحدة عىل اإلخبارمهزة     
٥١    األلف فتحة التاء وإمالة �   

٥١     األلف فتحة السني وإمالة  5   

٥٢   إدغام الثاء يف التاء  

٥٦      ًضم الالم وصال      

٥٧         
 ً  وصالاهلاءضم 

 ً فتحة الالم واهلاء وقفاإمالةو
  9      

٥٨     فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  
٥٨    ًاهلاء وقفافتحة امليم و إمالة ∧   
٥٩       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ⁄   

٦٠    وقفااأللف فتحة الياء وإمالة ً ÿ  
٦٠    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
٦٠      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇓     
٦١       ًف واهلاء وقفا فتحة الكاإمالة ∇   
٦٢       حذف اهلمزة    

٦٢    ًاهلاء وقفافتحة امليم وإمالة ∧   
٦٣       إدغام الباء يف الفاء     

٦٤    إسكان اجليم مع القلقلة     
٦٥      األلفتحة الفاء وف إمالة  ⊃   

٦٧     األلففتحة اجليم و إمالة •  



 

 ١٥٥ قراءةاإلمام الكسائي
٦٩   األلف فتحة الراء وإمالة ≤ 
٧٢    املوضعني (األلف فتحة امليم وإمالة( ∧ 
٧٢    إسكان اهلاء    

٧٢      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

٧٧     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  
٧٩    فتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ً ∏  
٧٩     األلف فتحة السني وإمالة  5   

٨٢     ًفتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ∧   
٨٣     األلفو فتحة النون واهلمزة إمالة �⇓  

٨٤   األلف فتحة الدال وإمالة Ÿ  

٨٧    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  

٨٩      إدغام الدال يف الصاد      

٨٩    األلف فتحة الباء وإمالة Š   

٩١    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒ 
٩٢    السني تسكني     

٩٢       فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇    

٩٣      األلف فتحة القاف وإمالة  #   

٩٤     األلف فتحة الدال وإمالة Ÿ     

٩٥     فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇  
٩٦      األلففتحة الفاء و إمالة  ⊃   



 

 ١٥٦ قراءة اإلمام الكسائي
٩٧    إسكان اهلاء    

٩٧    ًاهلاء وقفافتحة امليم وإمالة ∧   
٩٧     األلف فتحة الواو وإمالة    

٩٧      إدغام التاء يف الزاي      
٩٨      مكسورة واحدة عىل اإلخبارمهزة     
٩٩   وقفااأللففتحة الباء وإمالة ً Š  

١٠٠      ًفتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ∧    

١٠٠     ًفتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ∼   

١٠١    األلف فتحة السني وإمالة 7 

١٠١     ىل السني إ هلمزة ونقل حركتهاوحذف ا    

١٠١    األلف فتحة السني وإمالة 7  

١٠٢    بدل الفتحةضم التاء     

١٠٤      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

١٠٧    األلف فتحة الالم وإمالة 9 

١١٠    ًلالم وصال اضم      

١١٠     الواو وصالضم  ً     

١١٠      األلف فتحة النون وإمالة ⇒     
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١     بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال      



 

 ١٥٧ قراءةاإلمام الكسائي

٢    
فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني 

 خمففة    

٥   فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   

٦     األلف فتحة الثاء وإمالة: الدوري ’ 
٧   فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒ 

١٠  وقفااأللفة الواو و فتحإمالة ً   

١٠      فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ∼    
١٠    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  

١١       األلف فتحة الذال وإمالة: الدوري  ′   
١٢    لف واأل فتحة الصادإمالة  ±   
١٣    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ∼  
١٣   وقفااأللفو فتحة الدال إمالة ً Ÿ   
١٥     فتحة اهلاء واهلاء وقفاإمالة ً    
١٥   األلفو  فتحة الراءإمالة ⁄  
١٧    وقفااأللفو  فتحة الراءإمالة ً ≤   
١٧     فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً   

١٧    إسكان اهلاء   

١٨    السني كرس      

١٨      ضم العني    
١٩     املوضعني ( إدغام الثاء يف التاء(  



 

 ١٥٨ قراءة اإلمام الكسائي
١٩    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
١٩    األلفوالكاف  فتحة إمالة   
٢٢    فتحة الثاء واهلاء وقفاإمالة ً ‘ 
٢٢    فتحة السني واهلاء وقفاإمالة ً ♥   

٢٤   األلفوالسني  فتحة إمالة 5  

٢٥    
 ً وصال وحذف التنوين املربوطةكرس التاء

 ًاهلمزة واهلاء وقفا فتحة إمالةو   ، 2 

٢٨   فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒ 
٢٨      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٢٨   األلف فتحة الواو وإمالة   
٣١      وصالاءضم اهل ً     
٣٤    الثاء وامليم ضم   
٣٤   اهلاء إسكان   

٣٥   اهلاء إسكان   

٣٦    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   

٣٧   اهلاء إسكان   

٣٧    فتحة الفاء واهلاء وقفاإمالة ً ⊃   
٣٧   األلف فتحة الواو وإمالة  

٣٩      إدغام الدال يف اخلاء         
٣٩    فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً    



 

 ١٥٩ قراءةاإلمام الكسائي
٤٠   األلف فتحة السني وإمالة 5   
٤٢       ضم الثاء وامليم     
٤٢    إسكان اهلاء    

٤٢  ًاء واهلاء وقفا فتحة اليإمالة ÿ  

٤٣  بالياء بدل التاء  
٤٣   فتحة اهلمزة واهلاء وقفاإمالة ً 0  

٤٤       
 كرس الواو

∼ ً فتحة الياء واهلاء وقفاإمالةو     

٤٤     ضم القاف     
٤٤     ضم القاف    
٤٥      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٤٥   ياء ساكنة دون ألف عىل اإلفراد   
٤٦   فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒ 

٤٦      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٤٧    وقفااأللفو  فتحة الراءإمالة ً ≤   
٤٧    فتحة الزاي واهلاء وقفاإمالة ً ƒ   
٤٨      إدغام الدال يف اجليم        

٤٨     إدغام الالم يف الزاي    
٤٩    وقفااأللف و فتحة الراءإمالة ً ⁄   
٤٩    فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ⁄  



 

 ١٦٠ قراءة اإلمام الكسائي
٤٩    فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ⁄  

٤٩    األلف فتحة الصاد وإمالة   ±  
٥٠      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٥٣   فتحة الراء واهلمزة وقفاإمالة ً ∫⁄  

٥٤      صادإدغام الدال يف ال      

٥٥    األلف فتحة الدال وإمالة  Ÿ    

٥٥   فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒ 
٥٦    إبدال الواو مهزة    
٥٧    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  
٥٧       لفاأل فتحة الذال وإمالة: الدوري  ′   
٥٧    األلف فتحة الدال وإمالة  Ÿ    

٥٨    فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  
٥٩      األلف فتحة الراء وإمالة   ≤   
٥٩    فتح الالم الثانيةضم امليم و    
٦٠   األلف السني و فتحةإمالة 7  

٦٠     األلف فتحة التاء وإمالة �   
٦٢     األلف فتحة التاء وإمالة �   
٦٣     حذف اهلمزة    
٦٣     كرس اهلاءو األلف فتحة السني وإمالة  ♥   

٦٤    وصال  بالياء ً    



 

 ١٦١ قراءةاإلمام الكسائي
٦٤     األلف فتحة الثاء وإمالة: الدوري  ’ 
٦٥   فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   
٦٦   األلف فتحة السني وإمالة 7  

٦٧   إسكان الياء   
٧١     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒   
٧١   ياء مفتوحة بدل التاء وفتح الراء    
٧١     ضم الالم     
٧١     إدغام الدال يف اجليم      
٧٢   إسكان الياء   
٧٤    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً  ∼   

٧٤     إدغام الدال يف اجليم      
٧٥   إسكان الياء   
٧٧     فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً  ÿ  
٧٧     إدغام الذال يف التاء   
٧٩      واهلاء وقفانون فتحة الإمالة ً ⇒   
٧٩   واهلاء وقفانون فتحة الإمالة ً ⇒  
٨٢    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  
٨٢   فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   

٨٦    
 ألف بعد احلاء وياء بدل اهلمزة

  فتحة الياء واهلاء إمالة: ًوقفا   ،∼   



 

 ١٦٢ قراءة اإلمام الكسائي
٨٨      األلف فتحة النون وإمالة ⇒     
٩٣   ضم السني   
٩٣    ضم الياء وكرس القاف     

٩٤ 
   

    
  فيهام ًألفا اهلمز إبدال   

   

٩٤      إدغام الالم يف النون بغنة      
٩٤    ثم ألفراء مفتوحة  .   
٩٥     ًفتحة الواو واهلاء وقفا إمالة    
٩٦   األلف فتحة الواو وإمالة   

٩٨    اهلاء وقفاإمالة ً ∧   
١٠٠      األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري   ∇   

١٠٢      فاألل فتحة الكاف وإمالة: الدوري   ∇   

١٠٣      بغنةإدغام الالم يف النون        

١٠٤      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٠٤     السني كرس      

١٠٥     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   
١٠٦    او مهزةإبدال الو    
١٠٩   بالياء بدل التاء    
١١٠  األلف فتحة احلاء وإمالة š  
١١٠     فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً    



 

 ١٦٣ قراءةاإلمام الكسائي
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٢-١       
  فتحة اهلاء والياءمالةإ
 إدغام دال الصاد يف الذالو ∼     

2    مع إمالتهاًباهلاء وقفا  ∧   

٣    األلفالدال و فتحة إمالة     

٦      إسكان الثاء     
٦    إسكان الثاء    
٧     األلفالياء و فتحة إمالة  ∼   

٨     األلف فتحة  النون و إمالة   ⇓  

٩     نون مفتوحة بدل التاء بعدها ألف      
١٠    الياء واهلاء وقفا فتحة إمالة ً ÿ 

١١      األلفاحلاء و فتحة إمالة  š   
١٢    األلفء واليا فتحة إمالة  ∼  
١٢     فتحة الواو واهلاء وقفاإمالة ً    
٢٠     األلف فتحة  النون و إمالة   ⇓  

٢١    الياء واهلاء وقفا فتحة إمالة ً ÿ 

٢١      امليم واهلاء وقفا فتحة إمالة ً ∧   

٢٣      لالم واهلاء وقفاا فتحة إمالة ً  ∏  
٢٣     كرس النون     



 

 ١٦٤ قراءة اإلمام الكسائي
٢٤      األلفالدال و فتحة إمالة       
٢٤     إدغام الدال يف اجليم    

٢٥      الالم واهلاء وقفا فتحة إمالة ً  ∏  
٢٥     سني وفتح القاففتح التاء وتشديد ال   
٢٧      إدغام الدال يف اجليم      
٣٠      األلفالتاء و فتحة إمالة   �  
٣١     األلفالصاد و فتحة إمالة   ″   
٣٤  وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 5 

٣٤   ضم الالم   
٣٥     األلفالضاد و فتحة إمالة  ∝  
٣٩     الالم واهلاء وقفا فتحة إمالة ً ∏   
٤٣      إدغام الدال يف اجليم   
٤٨    األلفالسني و فتحة إمالة  5  
٥١   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٥٨    
 ًالياء واهلاء وقفا  فتحة الةإم 

 )املوضعني (  ÿ  

٥٨    األلفالسني و فتحة إمالة  9  
٥٨    كرسالباء    
٦٠      ًالنون واهلاء وقفا فتحة إمالة   ⇒  

٦٣      ًالنون واهلاء وقفا فتحة إمالة   ⇒  



 

 ١٦٥ قراءةاإلمام الكسائي
٦٥      إدغام الالم يف التاء      
٦٧    فتح الذال والكاف مشددتني      

٧٠    األلفالالم و فتحة إمالة  √  
٧٢   النون خمفاه وختفيف اجليم انسكإ   

٧٣    األلفالالم و فتحة إمالة  9  
٧٥     الالم واهلاء وقفا فتحة مالةإ ً ∏   
٧٦   وقفااأللفالدال و فتحة إمالة ً  Ÿ  
٧٧    حذف اهلمزة    
٧٧    ضم الواو الثانية وإسكان الالم   
٨١    اهلاء واهلاء وقفا فتحة إمالة ً  
٨٣    األلف فتحة الكاف وإمالة: دوريال  ∇  

٨٨   ضم الواو وإسكان الالم   
٨٩         إدغام الدال يف اجليم     

٩٠  بالياء بدل التاء  
٩١   ضم الواو وإسكان الالم   
٩٢   المضم الواو وإسكان ال   
٩٤      األلفالصاد و فتحة إمالة  ±  
٩٥     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

٩٨     إدغام الالم يف التاء     



 

 ١٦٦ قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   اهلاءو  الطاء فتحةإمالة ≡ 
٢      األلفالقاف و فتحة إمالة  ⊆  
٣     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤  

٣    األلفالشني و فتحة إمالة   ́ 
٤      ًوقفا األلفالالم و فتحة إمالة 9  
٥     األلفالواو و فتحة إمالة      
٦   األلف فتحة الراء وإمالة  ⁄ 
٧      وقفااأللفالفاء و فتحة إمالة ً  ⊃  
٨       األلفالنون و فتحة إمالة  ⇒    
٩     األلفالتاء و فتحة إمالة  �  

٩    األلفسني وال فتحة إمالة  7 
١٠    األلف فتحة الراء واهلمزة وإمالة ∫⁄  

١٠    األلف فتحة النون وإمالة: الدوري  ⇒  

١٠   وقفااأللفالدال و فتحة إمالة ً  Ÿ  
١١     األلفالتاء و فتحة إمالة   � 

١١   األلف فتحة السني وإمالة 7  
١٢    وقفااأللفالواو و فتحة إمالة ً    
١٣   األلف فتحة احلاء وإمالة š  



 

 ١٦٧ قراءةاإلمام الكسائي
١٥   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ∼   
١٥     األلف فتحة الزاي وإمالة  ∞     
١٥   األلف فتحة العني وإمالة  ⊕  
١٦    األلف فتحة الواو وإمالة    

١٦     األلف فتحة الدال وإمالة      
١٧    األلف فتحة السني وإمالة  7   
١٨   سكان الياءإ    

١٨   األلف فتحة الراء وإمالة ≤ 
١٩    األلف فتحة السني وإمالة  7   
٢٠      األلف فتحة القاف وإمالة   ⊆   

٢٠    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً  ∼   
٢٠   األلف فتحة العني وإمالة  ⊕  
٢١   األلف فتحة الالم وإمالة √   
٢٢   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 

٢٢   األلف فتحة الراء وإمالة ≤ 
٢٣    األلف فتحة الراء وإمالة ⁄  
٢٤   األلف فتحة الغني وإمالة ) 
٢٧    فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ   

٣٦    األلف فتحة السني وإمالة 7   
٣٧     األلف فتحة الراء والةإم  ≤  



 

 ١٦٨ قراءة اإلمام الكسائي
٣٨   األلف فتحة احلاء وإمالة š  
٣٩    فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً  ‰  
٤٠       إدغام الذال يف التاء     

٤٠      إدغام الثاء يف التاء     
٤٠    األلفسني و فتحة الإمالة 7   
٤٣    األلف فتحة الغني وإمالة ) 
٤٤    األلف فتحة الشني وإمالة   ́  
٤٥    األلف فتحة الغني وإمالة )  
٤٦    األلف فتحة الراء وإمالة ⁄   
٤٧    إدغام الدال يف اجليم    
٤٧    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  
٤٧    األلف فتحة الدال وإمالة  Ÿ  
٤٨    األلف فتحة الالم وإمالة √   
٤٩    األلف فتحة السني وإمالة 7   
٥٠   األلف فتحة الطاء وإمالة ≠  

٥٠   األلف فتحة السني وإمالة Ÿ   
٥١   األلف فتحة الالم وإمالة √   
٥٢   وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 5  
٥٣    األلف فتحة التاء وإمالة �   
٥٤    األلف فتحة اهلاء وإمالة    



 

 ١٦٩ قراءةاإلمام الكسائي
٥٥   األلفراء و فتحة الإمالة ≤ 
٥٦     األلف فتحة الباء وإمالة Š   
٥٧    األلف فتحة السني وإمالة 7   

٥٨    
 األلف فتحة الواو وإمالةكرس السني و

 ًوقفا  

٥٩    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒ 

٥٩   وقفااأللفاء و فتحة احلإمالة ً ™  
٦٠    األلف فتحة الالم وإمالة √   

٦٠    األلف فتحة التاء وإمالة � 
٦١   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٦١   األلف و فتحة الراءإمالة  ⁄  
٦٢      األلف فتحة الواو وإمالة     
٦٣   تشديد النون مفتوحة   
٦٣      األلفالالم و فتحة إمالة  9   
٦٤      األلفالالم و فتحة إمالة  9    
٦٥   األلفالسني و فتحة إمالة  7  
٦٥    األلفالقاف و فتحة إمالة  ⊆   
٦٦   األلفالعني و فتحة إمالة  ⊕  
٦٧   واهلاء وقفاالفاء  فتحة إمالة ً ⊃ 

٦٧   األلفالسني و فتحة إمالة  7 



 

 ١٧٠ قراءة اإلمام الكسائي
٦٨     األلفالالم و فتحة إمالة  9 
٦٩     تشديد القاففتح الالم و    

٦٩     وإسكان احلاءكرس السني دون ألف   

٦٩    األلفالتاء و فتحة إمالة  � 
٧٠  األلفالسني و فتحة إمالة  7  

٧١  مهزة مفتوحة ثانية عىل اإلستفهام  .  
٧١    األلفالقاف و فتحة إمالة  ⊆  
٧٢      لفاأل فتحة الياء وإمالة ∼    

٧٣     الثانيةاأللفالياء و فتحة إمالة    ∼  
٧٣     األلفالقاف و فتحة إمالة  ⊆  
٧٤    األلفالياء و فتحة إمالة  ∼  

٧٥      األلفالالم و فتحة إمالة  9   
٧٦    األلفوالكاف  فتحة إمالة    
٧٧   األلفالسني و فتحة إمالة  7 
٧٧    األلفالشني و فتحة إمالة   ́  
٧٩   األلفالدال و فتحة إمالة  Ÿ   
٨٠      تاء مضمومة بدل النون وال ألف بعدها     

٨٠      
 ل النون وال ألف بعدهاتاء مضمومة بد

  مع إدغام الدال يف التاء   

٨٠     األلفالواو و فتحة إمالة      



 

 ١٧١ قراءةاإلمام الكسائي
٨١     تاء مضمومة بدل النون وال ألف بعدها    

٨١    ضم احلاء      

٨١    ضم الالم األوىل   

٨١    األلفالواو و فتحة إمالة     
٨٢   األلفالدال و فتحة إمالة  Ÿ   
٨٣    األلفالسني و فتحة إمالة  7   
٨٤      األلفالضاد و فتحة إمالة  ∂   
٨٦   األلفالسني و فتحة إمالة  7 
٨٧     ضم امليم     
٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة    
٨٧   فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒ 

٨٧     وقفااأللف فتحة  القاف وإمالة ً ⊆    

٨٨   األلفالسني و فتحة إمالة  7 

٩١   أللفاالسني و فتحة إمالة  7 

٩٤      كرس امليم     
٩٦       بالتاء بدل الياء      
٩٦      إدغام الذال يف التاء      

٩٧      إدغام الباء يف الفاء     
٩٩     إدغام الدال يف السني    
١٠٠   ًفتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ∧   



 

 ١٧٢ قراءة اإلمام الكسائي
١٠١   ًفتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ∧   
١٠٣    إدغام الثاء يف التاء  
١٠٤    إدغام الثاء يف التاء  
١٠٧    لفاأل و فتحة الراءإمالة  ≤  
١١٢   إسكان اهلاء   

١١٤  ًوقفا األلفالالم و فتحة إمالة 9   

١١٤    األلفالضاد و فتحة إمالة  ∝  

١١٦       ًفتحة الكاف و اهلاء وقفاإمالة ∇  

١١٦    األلفالباء و فتحة إمالة  Š 
١١٧      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  

١١٧      األلفالقاف و فتحة إمالة  ⊆   
١١٨    األلفو فتحة الراء إمالة ≤   
١١٩   األلفاحلاء و فتحة إمالة  ™  
١٢٠   األلفالالم و فتحة إمالة  9  
١٢١      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  

١٢١    األلفالصاد و فتحة إمالة  ±  

١٢١   األلفالواو و فتحة إمالة    
١٢٢    األلفالباء و فتحة إمالة  ‰   

١٢٢  األلفالدال و فتحة إمالة  Ÿ  
١٢٣  وقفااأللفالدال و فتحة إمالة ً  Ÿ  



 

 ١٧٣ قراءةاإلمام الكسائي
١٢٣   األلفالدال و فتحة إمالة:الدوري  Ÿ  

١٢٣    األلفالقاف و فتحة إمالة  ⊆  
١٢٤    ًفتحة الشني واهلاء وقفاإمالة ±  
١٢٤   ًاهلاء وقفافتحة امليم وإمالة ∧   
١٢٤   األلفامليم و فتحة إمالة  ∧ 
١٢٥   األلفامليم و فتحة إمالة  ∧ 
١٢٦   األلفالسني و فتحة إمالة  5  
١٢٧     ًفتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ≤  

١٢٧     األلفالقاف و فتحة إمالة  ⊆   
١٢٨    األلفاهلاء و فتحة إمالة     
١٢٩    ًاهلاء وقفافتحة امليم وإمالة ∧  

١٢٩    وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً  ∧  
١٣٠       األلف فتحة اهلاء وإمالة: الدوري    

١٣٠   األلف فتحة الضاد وإمالةضم التاء و ∂  
١٣١      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٣١    األلف فتحة القاف وإمالة ⊆  
١٣٢      ًفتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ‰    
١٣٢    األلف فتحة الواو وإمالة     
١٣٣    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  
١٣٣    بالياء بدل التاء   



 

 ١٧٤ قراءة اإلمام الكسائي
١٣٣    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  

١٣٣   األلف فتحة الالم وإمالة √   
١٣٤    األلف فتحة الزاي وإمالة ∞  
١٣٥   األلف فتحة الدال وإمالة Ÿ   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية 

١    فتحة الالم واهلاء وقفا إمالة ً ∏   
٣   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ∼  
٣     وقفااأللف فتحة الواو وإمالة ً    
٤    إسكان اهلاء   

٥    األلفو فتحة الراء إمالة ⁄   
٥    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  
٦      فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ  

٧   
 ثم حاء مفتوحة بعدها ألفبالياء 
 األلف فتحة احلاء وإمالةمع 

š  

٧      ها السني مع حذفإىلة اهلمزة نقل حرك        
١١      فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ  

١١     
 إدغام التاء يف الظاء

 ً فتحة امليم واهلاء وقفاإمالةمع   ∧  

١٥   األلفو الواو فتحة إمالة    
١٨     بغنةغام الالم يف النونإد     



 

 ١٧٥ قراءةاإلمام الكسائي
٢١    فتحة اهلاء واهلاء وقفا إمالة ً   
٢٢    فتحة اهلاء واهلاء وقفا إمالة ً  
٢٤    فتحة اهلاء واهلاء وقفا إمالة ً  
٢٤   إسكان الياء   
٢٨       األلفو لضادا فتحة إمالة ∝     
٣٣    إسكان اهلاء   

٣٥    فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒  

٣٦   األلففتحة الراء واهلمزة و إمالة ∫⁄ 
٣٦     مهزةالواوإبدال      

٣٨   األلفو التاء فتحة إمالة �  
٣٩       وصال الثانيةضم اهلاء ً       
٤٠     إدغام الالم يف التاء     
٤٠    فتحة التاء واهلاء وقفا إمالة ً �   
٤١          ً ً ًضم الدال وصال          

٤٢     األلف واء فتحة اهلإمالة: الدوري    

٤٣   فتحة اهلاء واهلاء وقفا إمالة ً   
٤٤       ًضم اهلاء وصال       
٤٧       فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

٤٧   فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً ‰  
٤٧     األلففتحة الفاء و إمالة  ⊃  



 

 ١٧٦ قراءة اإلمام الكسائي
٤٨   األلف فتحة السني وإمالة 7 
٥٨    كرس اجليم    
٦٠   وقفااأللف فتحة التاء وإمالة ً �  

٦٣     
 السني مع حذف إىلنقل حركة اهلمزة 

 اهلمزة     

٦٧  الفاءحذف التنوين وكرس   
٧٢    فتحة الالم واهلاء وقفا إمالة ً ∏  
٧٣    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً  ∧  
٧٤      فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ   
٧٦   األلف فتحة الدال وإمالة   
٨٠      ياءإبدال التاء    
٨١    فتحة الفاء واهلاء وقفا إمالة ً ⊃   
٨٣   األلف فتحة الدال وإمالة   
٨٤    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  

٨٤    األلفو فتحة الراء إمالة  ≤  
٨٧     األلف فتحة الدال وإمالة    
٨٩   األلف فتحة الدال وإمالة   
٩٠    األلف فتحة الياء وإمالة ∼  
٩٠    األلف فتحة السني وإمالة:الدوري  ♥ 
٩١   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 



 

 ١٧٧ قراءةاإلمام الكسائي
٩٢    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  
٩٢      فتحة الدال واهلاء وقفا إمالة ً  Ÿ   
٩٤   إسكان اهلاء   

٩٥     األلفكرس احلاء وإسكان الراء وحذف   
٩٥     فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ  

٩٦ 
   

    
  فيهامًلفاأبدال اهلمز إ

  
    

٩٧    فتحة الالم واهلاء وقفا إمالة ً ∏   
٩٩    فتحة اهلاء واهلاء وقفا إمالة ً   
١٠١     األلف فتحة النون وإمالة ⇒    
١٠٣     األلف فتحة القاف وإمالة ⊆     
١٠٣       ًالكاف واهلاء وقفا فتحة إمالة ∇   
١٠٧    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  

١٠٨   األلف فتحة احلاء وإمالة š  
١١١     فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒  

١١٢  
 وإسكان األلفحذف وضم القاف 

   ً ًًمع إدغام الالم يف الراء وصال الالم
   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١      واهلاء وقفاالم فتحة الإمالة ً  √  



 

 ١٧٨ قراءة اإلمام الكسائي
٢    وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً ≤   

٢    
 فتح السني وإسكان الكاف دون ألف 

≥   األلفاء و فتحة الرإمالةثم   

٢    
 فتح السني وإسكان الكاف دون ألف 

≥  األلف فتحة الراء وإمالةثم    

٤     األلف فتحة الالم وإمالة  $  
٥   ًالفاء واهلاء وقفا فتحة إمالة ⊃  
٥    وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً ∧   
٥     األلف فتحة الفاء وإمالة  ⊇   
٥    وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً ≤   

٥    ًالدال واهلاء وقفا فتحة إمالة Ÿ   
٦      األلف فتحة الواو وإمالة �   

٧   ًالياء واهلاء وقفا  فتحة إمالة ∼   
٨  وقفااأللفو الدال فتحة إمالة ً Ÿ  
٩      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٩   فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   
١١     فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒  

١١      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١١      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤     

١٣     األلف فتحة الالم وإمالة √   



 

 ١٧٩ قراءةاإلمام الكسائي
١٥      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٥      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤     

١٧     األلف فتحة الراء وإمالة  ≤   
١٧   فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   
١٩    األلف فتحة النون وإمالة: الدوري  ⇓ 
١٩       ًضم اهلاء وصال     
٢٣      تنوين كرس :     

٢٥    تنوين ضم   
٢٦    ن الياءإسكا   
٢٨     ًامليم واهلاء وقفا  فتحة إمالة  ∧   
٣٠   إسكان اهلاء     

٣٠    األلف فتحة الالم وإمالة  9 
٣٢   وقفا األلف فتحة الواو وإمالة ً   
٣٣    وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً ∧   
٣٤    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٣٤    كرس السني    
٣٤     فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً  ∧   
٣٦        إدغام التاء يف اجليم      
٣٧    األلف فتحة الواو وإمالة     

٣٧    األلف فتحة الدال وإمالة  Ÿ  



 

 ١٨٠ قراءة اإلمام الكسائي
٣٩   فتح اهلمزة   
٣٩    كرس التاء   
٤٠     األلف فتحة الياء وإمالة: الدوري ÿ   

٤٠        إدغام التاء يف الصاد       

٤١    ًالباء واهلاء وقفا فتحة إمالة ‰  

٤٤   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٤٤      األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري   ∇  

٤٤       إدغام الذال يف التاء      
٤٥    فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ  

٤٥   ان اهلاءإسك    

٤٥    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∧  
٤٥   إسكان اهلاء    

٤٥     فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ  
٤٥     فتحة الالم واهلاء وقفا إمالة ً ∏   

٤٦   
 ً وقفا األلف فتحة امليم وإمالة

 ∧ )وضعني امل( 

٤٧    فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً  ⇒ 
٤٧    بالياء بدل التاء    
٤٨    فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ  

٤٨   إسكان اهلاء    



 

 ١٨١ قراءةاإلمام الكسائي
٤٨     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  

٤٨     إدغام الذال يف التاء   
٥٠     فتحة الراء واهلاء وقفا إمالة ً ≤   

٥٢    األلف فتحة النون وإمالة  ⇒ 
٥٢     وقفااأللف فتحة  القاف وإمالة ً ⊆    

٥٣     فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒  

٥٣      فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ∼     
٥٥    فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 
٥٥     فتحة التاء واهلاء وقفاإمالة ً  �   
٥٨   إسكان اهلاء    

٦١       األلف فتحة اهلاء وإمالة: الدوري    

٦٤   هلاءإسكان ا    

٦٥      حذف الواو      
٦٦   إسكان اهلاء   

٦٦      األلف فتحة الياء وإمالة   ∼  
٦٧    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٦٧    كرس السني    
٦٧  وقفافاأللو الدال فتحة إمالة ً Ÿ  
٦٩   فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   
٧٢   األلف فتحة الالم وإمالة 9  



 

 ١٨٢ قراءة اإلمام الكسائي
٧٥      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٧٦       فتح التاء وكرس اجليم       

٧٨       األلفحة الباء و فتإمالة   ‰   

٧٨   فتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ً ∏ 
٧٨   األلف فتحة امليم وإمالة  ∧ 
٧٨        األلف فتحة الالم وإمالة   √  

٧٨      األلف فتحة الالم وإمالة √    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٧     األلف فتحة الغني وإمالة )    

٩      دون واو بعد الالم عىل اإلفراد    

١٢    ًالالم واهلاء وقفا فتحة إمالة ∏   

١٣   ًوقفاالفاء واهلاء  فتحة إمالة ⊃  
١٣     األلف فتحة الراء وإمالة ≤   

١٤     ًالفاء واهلاء وقفا فتحة إمالة ⊃     

١٦       فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

١٩     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ⁄  

٢١      ًاء واهلاء وقفا فتحة الرإمالة ⁄   

٢١     فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ⁄  

٢٣     ًكرس الراء واهلاء وصال      



 

 ١٨٣ قراءةاإلمام الكسائي
٢٤       فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   

٢٥     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  

٢٧    تنوين كرس الالم بدون     

٢٨      األلف فتحة اجليم وإمالة   •   

٣٢     ًضم النون وصال     

٣٢     ًكرس الراء واهلاء وصال      
٣٣       فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    

٣٣      لفاأل فتحة الياء وإمالة ∼    

٣٦     املوضعني(ًباهلاء وقفا(    

٣٧      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٣٧    األلف فتحة الياء وإمالة ∼  

٣٨   األلف و فتحة الراءإمالة  ⁄  
٤٣   فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٤٤    األلف و فتحة الراءإمالة  ⁄    

٤٤    فتحة امليم واهلاء وقفا إمالة ً ∨  

٤٥   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٤٩   وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 7 

٥٠   فتحة الياء واهلاء وقفا إمالة ً ÿ 
٥٠    واهلاء وقفاواو فتحة الوإمالة، ضم الراء ً    

٥٠    األلف فتحة الراء وإمالة ≤   



 

 ١٨٤ قراءة اإلمام الكسائي
٥٢   فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∨  

٥٢    فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ   
٥٥     كرس السني     

٥٦      األلفحة السني و فتإمالة: الدوري  ♥   

٥٧      فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً  ∼    

٦٠    فتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ً ∏   

٦١      األلف فتحة السني وإمالة: الدوري  ♥   

٦٦    األلف فتحة الالم وإمالة 9  
٧٠    النون واهلاء وقفا فتحةإمالة ً  ⇒  

٧٢     فتح الراء وألف بعدها      

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٤      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤    
٧٥     األلف فتحة الياء وإمالة: الدوري  ∼  

٧٨   إسكان اهلاء   

٧٨      فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ     

٧٩   إسكان اهلاء   

٨٠   إسكان اهلاء   

٨٠       األلف فتحة اهلاء وإمالة: الدوري     

٨٢      مكسورة واحدة عىل اإلخبارمهزة     
٨٨   إسكان اهلاء   



 

 ١٨٥ قراءةاإلمام الكسائي
٨٩     األلف فتحة النون وإمالة ⇓   

٩٢    ضم امليم    

٩٢     فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ   

٩٢    األلف فتحة الالم وإمالة 9  

٩٦      فتحة اهلمزة واهلاء وقفاإمالة ً 0    

١٠٠     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧   

١٠٥    األلف فتحة الالم وإمالة 9  
١٠٦      فتح الشني والقاف وبعدها ألف      

١١٠        إدغام الذال يف التاء       

١١٠    ضم السني    
١١١     كرس اهلمزة     

١١٢  
 وإسكان األلفحذف وضم القاف 

  الالم    

١١٢   إدغام الثاء يف التاء  

١١٣     
 السني مع حذف إىلنقل حركة اهلمزة 

 اهلمزة    

١١٤  
 وإسكان األلفحذف وضم القاف 

  الالم    

١١٤   إدغام الثاء يف التاء  

١١٥      فتح التاء وكرس اجليم       

١١٦    وقفااأللف فتحة الالم وإمالة ً 9  



 

 ١٨٦ قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢     ًء وقفا فتحة الياء واهلاإمالة ∼   
٢    فتحة اهلمزة واهلاء وقفاإمالة ً 2  
٢    فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ  

٢    فتحة الفاء واهلاء وقفاإمالة ً ⊇   
٢     فتحة الفاء واهلاء وقفاإمالة ً ⊃   
٣   ًء وقفا فتحة الياء واهلاإمالة ∼   
٣      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً    
٣     فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ∼   

٤      كرس الصاد      
٤    فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ  
٤     واهلاء وقفا فتحة الدالإمالة ً Ÿ   
٦     فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ   
٧    فتحة السني واهلاء وقفاإمالة ً ♥   
٧   وقفا مع إمالتهاباهلاء ً ⇒  

٩      
 ضم التاء : ًوصال 

  فتحة السني واهلاء إمالة: ًوقفا     

١١    فتحة الباء واهلاء وقفاإمالة ً ‰  
١١    كرس السني     



 

 ١٨٧ قراءةاإلمام الكسائي
١١    األلف فتحة الالم وإمالة √  
١٢        إدغام الذال يف السني      

١٤      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٤      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤     

١٥          إدغام الذال يف التاء        

١٥      كرس السني       

١٥   إسكان اهلاء   

١٦        إدغام الذال يف السني      

١٩      فتحة الشني واهلاء وقفاإمالة ً ±    
١٩      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

١٩      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤     

٢٠     حذف الواو     
٢٢       فاألل فتحة  الباء و إمالة  Š    

٢٣     كرس الصاد     
٢٣      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٢٣      فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً ≤     

٢٤     بالياء بدل التاء     
٢٥     ًضم اهلاء وصال      
٢٦     فتحة الراء واهلاء وقفا إمالة ً ≤   

٢٧    كرس الباء    



 

 ١٨٨ قراءة اإلمام الكسائي
٢٧    كرس الباء     
٢٨   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٢٨   األلف فتحة  الياء و إمالة   
٢٩    كرس الباء    
٢٩     األلف فتحة  النون و إمالة  ⇓   
٣٠      األلف فتحة الصاد وإمالة: الدوري ±   
٣٠   األلف فتحة  الياء و إمالة   
٣١   األلف فتحة الصاد وإمالة: الدوري ±  
٣١     جليماكرس   

٣١    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً Š  
٣١     وقفااأللفإثبات ً)  (    

٣٢    األلف فتحة  امليم و إمالة  ∧   
٣٢    ًضم اهلاء وصال       
٣٣      األلفاء و  فتحة  التإمالة  �   
٣٣      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٣٥      األلفالكاف و فتحة إمالة: الدوري    ∇  
٣٥   فتحة اجليم واهلاء وقفاإمالة ً –  

٣٥     فتحة اجليم واهلاء وقفاإمالة ً –   
٣٥     كرس الدال ومد الياء ومهزة بعدها    
٣٥   بالتاء بدل الياء  



 

 ١٨٩ قراءةاإلمام الكسائي
٣٥     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇓    

٣٥     فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً  ∼   
٣٥     فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً  ∼    
٣٦   كرس الباء   
٣٩     كرس السني     

٣٩     األلف فتحة الفاء وإمالة ⊇   
٤٠    األلف فتحة الشني وإمالة ±   
٤٠    األلف فتحة الراء وإمالة  ≤ 

٤٣   وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً ⁄   

٤٣       األلف فتحة الصاد وإمالة: الدوري ±    
٤٤    فتحة الراء واهلاء وقفاإمالة ً  ⁄   
٤٤    األلف فتحة الصاد وإمالة: الدوري ±  
٤٥   ألف بعد اخلاء وكرس الالم ورفع القاف   
٤٥   كرس الالم   

٤٥    فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً  Š 

٤٧     األلف فتحة الالم وإمالة  √   
٥٢     وصلة اهلاء بياءكرس القاف     
٥٣      فتحة الفاء واهلاء وقفا إمالة ً ⊇     
٥٥       فاألل فتحة الضاد وإمالة ∝     
٥٧     كرس السني     



 

 ١٩٠ قراءة اإلمام الكسائي
٥٧   األلف فتحة الواو وإمالة   
٥٨    فتحة الراء واهلاء وقفا إمالة ً ⁄   
٥٨  فتح الثاء  
٦٠    فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒  
٦١   األلف فتحة امليم وإمالة ∧ 
٦١    كرس الباء     

٦١     ويبدأ هبا بالضم كرس اهلمزة : ًوصال ،     
٦١    مرات٨(كرس الباء (   
٦١    كرس الباء    
٦١   ًاء وقفا  فتحة الياء واهلإمالة ∼  
٦١     فتحة الباء واهلاء وقفا إمالة ً ‰   

٦٣     فتحة النون واهلاء وقفا إمالة ً ⇒   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   فتحة اهلاء واهلاء وقفا إمالة ً  
٤    األلف و فتحة الراءإمالة ⁄   
٤      إدغام الدال يف اجليم     
٥   إسكان اهلاء    

٥    األلفالالم و فتحة إمالة 9 
٨      األلفالالم و فتحة إمالة  ⊆ 



 

 ١٩١ قراءةاإلمام الكسائي
٨    وقفا فتحة النون واهلاءإمالة ً  ⇒ 
٨    بالنون بدل الياء    
٩-٨         وصالنون التنوينضم ً        

١٥     فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒ 
١٧     ًإبدال الياء نونا     
١٩     ًإبدال التاء ياء      
٢٠    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً ⇒  

٢١      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٢١    األلف فتحة الراء وإمالة ≤  
٢٢      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٢٢   األلفالراء و فتحة إمالة ⁄  
٢٤      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  

٢٥      فتحة الكاف واهلاء وقفاإمالة ً ∇   
٢٦    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

٢٧     إدغام الذال يف التاء   
٢٨     األلف فتحة التاء وإمالة �   
٣١     األلففتحة الفاء و إمالة  ⊃  
٣٢     فتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ً ∏   
٣٢    فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ   
٣٥   وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 7 



 

 ١٩٢ قراءة اإلمام الكسائي
٣٧   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
٣٨    ًبالتنوين مع اإلدغام وصال  
٤٠       فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ    
٤١    إبدال الواو مهزة    
٤٣    حذف اهلمزة    
٤٣   األلفو وفتحة الوا إمالة   
٤٤    كرس السني    

٤٧   إسكان اهلاء   

٤٨   إسكان اهلاء   

٤٨     بنون مفتوحة بدل الباء     

٤٩    فتحة الدال واهلاء وقفاإمالة ً Ÿ  
٥٠       إدغام الدال يف الصاد        

٥٠     إسكان الذال وضم الكاف خمففة     
٥٠    األلففتحة الباء و إمالة Š  
٥١    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  

٥٢    األلف فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

٥٣   إسكان اهلاء   

٥٤   إسكان اهلاء   

٥٨     األلففتحة الفاء و إمالة  ⊃   
٥٩    فتحة التاء واهلاء وقفاإمالة ً  �  



 

 ١٩٣ قراءةاإلمام الكسائي
٥٩    األلففتحة الواو و إمالة     
٥٩      وحذفها السني إىلنقل حركة اهلمزة     
٦٠   القاف الضمكرسة إشامم ∈ 
٦٠      بالياء بدل التاء     
٦١   ضم السني والراء دون ألف    
٦٢   إسكان اهلاء   

٦٢    فتحة الفاء واهلاء وقفاإمالة ً  ⊃   
٦٨       إدغام الالم يف الذال: أبو احلارث      
٦٩     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧     

٦٩  قرص اهلاء بدون صلة  
٧٤      عىل اإلفراد - األلفحذف -     
٧٥     فتحة الفاء واهلاء وقفاإمالة ً ⊇    

٧٥    
لالم، وختفيف فتح الياء، وسكون ا
 القاف   

٧٥   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً  ∼  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  )ِّطي سيميم ِ  ≡  فتحة الطاءإمالة) ِ
٤   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 

٨   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 



 

 ١٩٤ قراءة اإلمام الكسائي
٩   إسكان اهلاء    

١٠    األلف فتحة الدال وإمالة    
١٠   األلف فتحة السني وإمالة 7 

١٨       إدغام الثاء يف التاء    
١٩    أللفا فتحة الكاف وإمالة: الدوري  ∇  

٢٢     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∧  
٢٩     إدغام الذال يف التاء   
٣٢     األلف فتحة القاف وإمالة ⊆   
٣٦    كرس اهلاء وصلة بياء      
٣٧    األلف فتحة احلاء وإمالة: الدوري  ™  
٣٩    القاف الضمكرسة  إشامم ∈  
٤٢   كرسالعني   
٤٣   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٤٤    فتحة الزاي واهلاء وقفاإمالة ً  ∞  

٤٥     األلف فتحة القاف وإمالة ⊆ 
٤٥   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٤٥    فتح الالم  وتشديد القاف    

٤٨   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٤٩    ستفهاممفتوحة بعد األوىل عىل اإلمهزة .  
٥١     األلف فتحة الياء وإمالة  ∼   



 

 ١٩٥ قراءةاإلمام الكسائي
٥٢   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٥٤     فتحة امليم واهلاء وقفاإمالة ً ∨   
٥٧   كرس العني   
٦١   وقفااأللففتحة الراء واهلمزة و إمالة ً ∫  
٦١   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٦٢   إسكان الياء   
٦٣   األلف و فتحة السنيإمالة 7 

٦٥   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٦٧   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
٦٨   إسكان اهلاء    

٧٢      إدغام الذال يف التاء    

٧٥        حذف اهلمزة      
٧٨   إسكان اهلاء     

٨٠   إسكان اهلاء     

٨٥     فتحة الثاء واهلاء وقفاإمالة ً ’   
٨٥    فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒ 

٨٩    وقفااأللف فتحة التاء وإمالة ً � 

٩٠      فتحة النون واهلاء وقفاإمالة ً  ⇒  

٩٢   القاف الضمكرسة م  إشام ∈  
١٠٣   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 



 

 ١٩٦ قراءة اإلمام الكسائي
١٠٤   إسكان اهلاء    

١٠٩    سكان الياء                         إ    

١١٨   إسكان الياء   
١٢١   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
١٢٢   إسكان اهلاء    

١٢٧    سكان الياء                         إ    

١٢٨   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
١٣٠      األلف فتحة الباء وإمالة: الدوري  ‰   

١٣٤   كرس العني   
١٣٧   المسكان الإفتح اخلاء  و    

١٣٩   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
١٤٠   إسكان اهلاء    

١٤١      إدغام التاء يف الثاء      

١٤٥    سكان الياء                         إ    

١٤٧   كرس العني   
١٤٩      كرس الباء    

١٥٤    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ  
١٥٨   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
١٥٩   إسكان اهلاء    

١٦٤    سكان الياء                         إ    



 

 ١٩٧ قراءةاإلمام الكسائي
١٧٤   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 

١٧٥   إسكان اهلاء    

١٧٦    ًالكاف واهلاء وقفا ة فتحإمالة ∇ 

١٨٠   سكان الياءإ    

١٨٤      فتحة الالم واهلاء وقفاإمالة ً ∏     
١٨٧    إسكان السني   
١٨٩   واهلاء وقفا فتحة الالمإمالة ً ∏  

١٩٠   فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
١٩١   إسكان اهلاء   

١٩٣   تشديد الزاي   

١٩٣     
 فتح احلاء 
 والنون

   
  

١٩٧  فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 
٢٠٢    فتحة التاء واهلاء وقفاإمالة ً  �  
٢٠٣    بغنةإدغام الالم يف النون      
٢٠٥       حذف اهلمزة    
٢٠٧    األلف فتحة النون وإمالة ⇒ 

٢٠٨    فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ÿ 

٢٠٩   األلف و الراء فتحةإمالة   ≤  
٢١٨   األلف و فتحة الراءإمالة   ≤ 



 

 ١٩٨ ائيقراءة اإلمام الكس

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    )ِطي سني  ≡  إمالة فتحة الطاء) ِ
٢   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٣      ًاإمالة فتحة الراء واهلاء وقف ≤    
٤      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    
٥       ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    

٦    ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا  ν⊆   

٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨    لنون واأللفإمالة فتحة ا: الدوري  ⇒  

٩   إمالة فتحة السني واأللف 7  
١٠    فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة  ∫⁄ 
١٠    إمالة فتحة الالم واأللف √  
١٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٣    ًفاإمالة فتحة الراء واهلاء وق ⁄  
١٤    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  

١٦   إسكان اهلاء    

١٨   ًبالياء وقفا     
١٨   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏ 



 

 ١٩٩ قراءةاإلمام الكسائي
١٩     إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  
٢٠    وقفالفإمالة فتحة الراء واأل ً  ⁄  

٢٢   ضم الكاف   

٢٥       
 ختفيف الالم ثم ياء النداء ثم فعل أمر 

)     (أنظر األصول ،      

٢٨     كرس اهلاء مع الصلة      
٣٣    ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   
٣٤     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  

٣٤    ًإمالة فتحة الزاي واهلاء وقفا  ∞  
٣٤  ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا  √ 
٣٥     ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا  ∏   
٣٥     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ÿ  
٣٥     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

٣٦     
 إمالة فتحة التاء واأللف 
ًوحذف الياء وصال ووقفا ً �  

٣٦     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٣٧  ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا  √ 
٤٠    الراء واهلمزة واأللففتحةإمالة  ∫⁄ 
٤٢   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٤٣     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري    

٤٤   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 



 

 ٢٠٠ ائيقراءة اإلمام الكس
٤٤   ًإمالة فتحة اجليم واهلاء وقفا  ν•  

٤٥      ًضم النون وصال     

٤٦      ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   

٤٦     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   

٤٨     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٤٩       بالتاء بدل النون وضم التاء الثانية       
٤٩   بالتاء بدل النون وضم الالم الثانية    
٤٩    ضم امليم  وفتح الالم    

٥١    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  

٥٢     كرس الباء    

٥٢     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٥٢   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٥٤     ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا ±   
٥٥     ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا  
٥٩     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃    
٥٩     بالتاء بدل الياء    

٦٠  ًباهلاء وقفا   

٦٠     ًإمالة فتحة اجليم واهلاء وقفا  •  
٦٣    وحذف األلف) مدية( إسكان الياء  

٦٣    بالنون املفتوحة بدل الباء     



 

 ٢٠١ قراءةاإلمام الكسائي
٦٣   ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا 9  
٦٦     ًة الراء واهلاء وقفاإمالة فتح ≤  

٦٧   
ًإسقاط مهزة اإلستفهام  وزاد نونا 

 مفتوحة خمففة قبل األلف 
   

٦٩    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  

٧١   إمالة فتحة التاء واأللف �  
٧٢    إمالة فتحة السني واأللف 5   
٧٥    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰   
٧٧   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  
٧٧     ًإمالة اهلاء وقفا ∧   

٧٨   إسكان اهلاء   

٨٠      إمالة فتحة التاء واأللف �   
٨٢     ًوقفا إمالة فتحة الباء واهلاء  Š 

٨٣     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨  

٨٧    
  وضم التاء)مد بدل(  وبعدها ألفمهزة

  ثم واو مدية
  

٨٨    وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً  ≤   
٨٨      كرس السني      

٨٨   ًء وقفا إمالة فتحة امليم واهلا Ÿ   
٨٨   إسكان اهلاء    

٨٩         ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒   



 

 ٢٠٢ ائيقراءة اإلمام الكس
٩٠       ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   

٩٠    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٩٠        الالم يف التاءإدغام      

٩١      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    

٩٢     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    
٩٣    بالياء بدل التاء    

 
 ءة الكسائيقرا البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  )ِّطي سيميم ِ  ≡ إمالة فتحة الطاء) ِ
٣   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٤     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃   
٥    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا  ∧  

٦    
 وفتح الراء ثم بالياء املفتوحة بدل النون

≥  وإمالة فتحة الراء واأللفلف،أ  

٦     ضم النون    
٦   ضم النون  
٦    ضم الدال     
٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٨      ضم احلاء وإسكان الزاي      
٩    ًء وقفا باهلا      



 

 ٢٠٣ قراءةاإلمام الكسائي
٩   ًباهلاء وقفا   
٩    إمالة فتحة السني واأللف 5   
١٠   إمالة فتحة السني واأللف 7 
١٤      إمالة فتحة الواو واأللف     
١٥     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
١٥     ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   
١٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 
١٥    إمالة فتحة الضاد واأللف Ó   
١٨     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
١٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 
١٩   فتحة السني واأللفإمالة  7  
٢٠    ًإمالة فتحة الصاد واأللف وقفا ±  
٢٠     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٢٠   إمالة فتحة العني واأللف ⊕ 
٢٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٢٢    السني واأللفإمالة فتحة 5  
٢٣    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨  
٢٣    ًضم اهلاء وصال     
٢٣    إشامم الصاد صوت الزاي  <   
٢٤     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    



 

 ٢٠٤ ائيقراءة اإلمام الكس
٢٤   إمالة فتحة الالم واأللف  √  
٢٥    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٢٦    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٢٧    ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٢٩    إمالة فتحة الضاد واأللف Ó  
٢٩   وقفاإمالة فتحة السني واأللف ً 7 
٢٩     وإمالة اهلاء وقفا كرس اجليم ،ً     
٢٩      امالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒   
٣٠    إمالة فتحة التاء واأللف  � 
٣٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣١    فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة  ∫⁄ 
٣١    الالم واأللفإمالة فتحة √ 
٣١   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٢      ضم الراء     
٣٤   ًإسكان الياء  وصال   
٣٤     إسكان القاف    
٣٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٣٦    ًلراء واأللف وقفاإمالة فتحة ا ⁄   
٣٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٣٧     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   



 

 ٢٠٥ قراءةاإلمام الكسائي
٣٧   بالياء بدل التاء   
٣٧    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
٣٧    لف واألدالإمالة فتحة ال: الدوري  Ÿ  
٣٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٣٩    وكرس اجليمالياءفتح      
٤٠    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
٤١    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا  ∧  
٤١    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٤١   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٤٢     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٢    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٤٢   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٤٣   ًلف وقفاإمالة فتحة السني واأل 7 
٤٣   إمالة فتحة الالم واأللف √   
٤٣    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٤٣      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٤٤   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 
٤٥      ًضم اهلاء وصال     
٤٦     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٤٦   إمالة فتحة التاء واأللف � 



 

 ٢٠٦ ائيقراءة اإلمام الكس
٤٧     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰   
٤٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٤٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٤٩    لة فتحة الدال واأللفإما  Ÿ  
٥٠   إمالة فتحة الواو واأللف   
٥٠   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٥٣    إمالة فتحة الالم واأللف �  
٥٤      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒     
٥٤      ًهلمزة واهلاء وقفاإمالة فتحة ا 0   
٥٦   إسكان اهلاء   
٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٥٧   إمالة فتحة الباء واأللف ‰   
٥٨     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٥٩      واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
٥٩     وضمها ابتداء ً وصالكرس اهلمزة ،ً     
٥٩     إمالة فتحة الراء ≤   
٦٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٠    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٦١   إسكان اهلاء    
٦١     لياء واأللفإمالة فتحة ا ∼    



 

 ٢٠٧ قراءةاإلمام الكسائي
٦١    وضمها ابتداءًإسكان اهلاء وصال ،ً     
٦١    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٦٣      ًضم اهلاء وصال     
٦٤    القاف الضمكرسة  إشامم ∈  
٦٦      ًضم اهلاء وصال     
٦٧    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٦٨   إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٧٠   إسكان اهلاء   
٧٠   إمالة فتحة الالم واأللف √   
٧٠     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    
٧١      حذف اهلمزة    
٧١    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٧٢      حذف اهلمزة    
٧٢    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٧٥     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨  
٧٦   لسني واأللفإمالة فتحة ا 7 
٧٦    إمالة فتحة الغني واأللف ) 
٧٦       وقفاواهلاءإمالةفتحة الباء ً ‰    
٧٦      وقفاواهلاءإمالةفتحة الواو ً     
٧٧    إمالة فتحة التاء واأللف  � 



 

 ٢٠٨ ائيقراءة اإلمام الكس
٧٧     وقفاواهلاءء إمالةفتحة الرا ً ≤  
٧٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٨    وقفاواهلاءإمالةفتحة الواو ً   

٧٨      ًضم اهلاء وصال     
٧٩     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨٠      فإمالة فتحة القاف واألل    ⊆  
٨١     إمالة فتحة الدال واأللف: الدوري  Ÿ  
٨١   ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0  

٨٢   
ً اختبارا واضطراراالوقف عىل الياء ً  

َبدأَأن يله و َ  بالكافْ  ) (  

٨٢   ضم اخلاء وكرس السني    

٨٢       
ً اختبارا واضطراراالياءالوقف عىل  ً 
َبدأَأن يله و َ (بـ  ْ   ( 

 

٨٣      وقفاواهلاءإمالةفتحة الراء ً ≤  
٨٣      وقفاواهلاءإمالةفتحة الباء ً ‰   
٨٤      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒     
٨٤      ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   
٨٤     وقفاالزاي واأللفإمالةفتحة ً  ∞  
٨٥      إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٨٦    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  



 

 ٢٠٩ قراءةاإلمام الكسائي
٨٦    واهلاء وقفا إمالة فتحة امليم ً ∧  
٨٦     إمالة فتحة الكاف واأللف : الدوري  ∇ 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٥   إسكان اهلاء   
١٠    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
١٢    إمالة فتحة الياء واأللف ∼  
١٢   إمالة فتحة الياء واأللف ∼  
١٣      وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧  
١٤     وقفاواهلاءإمالةفتحة النون ً ⇒ 
١٥       وقفاواهلاءإمالةفتحة النون ً ⇒   
١٥    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
١٩    بالتاء بدل الياء    
٢٠    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٢٤     إمالة فتحة اجليم واأللف •  
٢٤    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٢٥     إدغام الذال يف التاء   
٢٥     ًاهلاء وقفا إمالةضم التاء، و   ،    
٢٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٥      وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧  



 

 ٢١٠ ائيقراءة اإلمام الكس
٢٥    إمالة فتحة الواو واأللف    
٢٧      وقفاواهلاءإمالةفتحة الواو ً     
٢٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٧     وقفاواهلاءإمالةفتحة الراء ً ≤   
٢٨    زاد مهزة استفهام    
٢٨     ًفاإمالةفتحة الشني واهلاء وق ±   
٣١       إمالة فتحة الراء واأللف ≤     
٣١       ًإمالةفتحة الياء واهلاء وقفا ÿ    
٣٢       إسكان النون الثانية وختفيف اجليم     
٣٣    السني  كرسة إشامم > 
٣٣    كان النون وختفيف اجليمسإ  
٣٤       ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ    
٣٥   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٣٥    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٣٧     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃   
٣٧    إمالة فتحة الدال واأللف : الدوري    
٣٨   تنوين الدال    
٣٩       إدغام الدال يف اجليم      
٣٩   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٤١    كرس الباء    



 

 ٢١١ قراءةاإلمام الكسائي
٤٢   لياءبالتاء بدل ا   
٤٢   إسكان اهلاء   
٤٤   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٤٥   إمالة فتحة اهلاء واأللف   
٥٠  ًحذف األلف، وباهلاء وقفا مع إمالتها   ،ÿ 

٥١    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٥١    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٥١     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٥٢     فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃  
٥٣     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٥٣     ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا  �   
٥٤      إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇    
٥٥       واأللف  الشنيإمالة فتحة   ± 

٥٦     
ًإسكان الياء وصال وحتذف إللتقاء 

 ًالساكنني وهي ساكنة وقفا   

٥٨     
ثاء ساكنة بدل الباء وياء بدل اهلمزة 

 او خمففةوالو    

٥٨    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٦٠     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  Š 
٦٠   إسكان اهلاء   
٦١     إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 



 

 ٢١٢ ائيقراءة اإلمام الكس
٦٣    إمالة فتحة الياء واأللف ∼   
٦٤     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٤      ًإمالةفتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٦٤   إسكان اهلاء   
٦٥   إمالة فتحة اجليم واأللف  •  
٦٦       إسكان الالم       
٦٧     ًالةفتحة امليم واهلاء وقفاإم ∧   
٦٨    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٦٨     ًوقفاواأللف  الواوإمالة فتحة    
٦٨    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

 
 قراءة الكسائي ـــــــانالبيــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
٣   وقفاإمالة فتحة النون واأللف ً ⇓ 
٥    إسكان اهلاء   
٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧      وقفاواهلاءإمالةفتحة الراء ً ≤  
٨     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة ∧   
٩    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  

٩    ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   
١٠    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  



 

 ٢١٣ قراءةاإلمام الكسائي
١٠    واأللفمزةإمالة فتحة اهل   Κ…   
١٣    مالة فتحة الكاف واأللفإ: الدوري    

١٦      وقفاواهلاءإمالةفتحة الراء ً ≤  
١٩    فتح التاء وضم الراء     
٢١     وقفاواهلاءإمالةفتحة الدال ً     
٢١     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٢٢   فتح الالم بعد األلف    
٢٣     مالة فتحة اهلاء واأللفإ: الدوري     

٢٥    ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا  
٢٧    ثالثة مواضع ( إسكان اهلاء(   
٢٧       إمالة فتحة  الالم واأللف 9  
٣٠    ًباهلاء وقفا مع اإلمالة ≤  

٣٢    ألف بعد الفاء وختفيف الراء    
٣٣     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

٣٥   إسكان اهلاء     

٣٦     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

٣٦     ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0  
٣٦     كرس النون    
٣٨        إمالة فتحة  الباء واأللف Š    

٣٩   ًاأللف وقفاإمالة فتحة  الباء و Š 



 

 ٢١٤ ائيقراءة اإلمام الكس
٤٠   األلف إمالة فتحة  الالم و 9   
٤٠     بالتاء بدل الياء    
٤٢    ًحة الباء واهلاء وقفاإمالة فت ‰  

٤٥    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٤٨    وحذف األلف) مدية( إسكان الياء  

٤٨   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄   

٥٠    إمالة فتحة الثاء واأللف: الدوري ’ 
٥٠    وقفا مع إمالتهاباهلاء ً ∧  
٥٠      إمالة فتحة التاء واأللف �   
٥٠   إسكان اهلاء   

٥٢      إمالة فتحة التاء واأللف �   
٥٣    ًبالياء وقفا     
٥٤  ،   الثالثةلفاظ  الضاد يف األضم  ،   

٥٤    ،  ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   
٥٤     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰   
٥٤   إسكان اهلاء   

٥٦    إدغام الثاء يف التاء  
٥٨       إدغام الدال يف الضاد        
٥٨    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  



 

 ٢١٥ قراءةاإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٣      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

٤      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    
٥   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٦     إبدال الواو مهزة     
٧     واأللف  الالمإمالة فتحة 9  
٧   واأللف  الالمإمالة فتحة √ 
٩   إسكان اهلاء   

١٠      واأللف  القافإمالة فتحة  ⊆   
١٠     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  Š 

١٢    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١٢     ً ً ًضم النون وصال     
١٣   إسكان اهلاء   

١٣    كرس الياء    

١٤     ً ً ًضم النون وصال     
١٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٦    كرس الياء    

١٦   ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  ‰  



 

 ٢١٦ ائيقراءة اإلمام الكس
١٧    كرس الياء    

١٨    فيف العنيألف بعد الصاد وخت     

٢٠    
 مربوطة ًتاءإبدال اهلاء سكان العني وإ

 ً وإمالة امليم واهلاء وقفامنونة بالفتح  ، ∧  

٢٠     ًواأللف وقفا الراءإمالة فتحة ≤  

٢٠     ًواأللف وقفا النونإمالة فتحة ⇒   

٢٠  ًواأللف وقفا الدال إمالة فتحة Ÿ  
٢١   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٢١    مع الغنةإدغام الالم يف النون      
٢٢   إسكان اهلاء   

٢٢       ًواأللف وقفا الواوإمالة فتحة     
٢٢      فإمالة فتحة القاف واألل ⊆    
٢٢    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  

٢٨     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    
٢٩     واأللفاءإمالة فتحة اهل: الدوري     

٢٩     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة ∧   
٣١   مع إمالتها ًباهلاء وقفا ∧  

٣١      مالة فتحة الباء واأللفإ: الدوري   ‰  
٣٢   إمالة فتحة اجليم واأللف •  
٣٢     مالة فتحة التاء واأللفإ: الدوري  �  



 

 ٢١٧ قراءةاإلمام الكسائي
٣٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٤    ختفيف  شدة الزايسكان النون وإ   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
٣   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٤    ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا  �  
٤     إمالة فتحة الواو واأللف     
٥    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒ 
٦      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٨    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏  
٩    إمالة فتحة الواو واأللف   
٩     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
١٠      مكسورة واحدة عىل اإلخبارمهزة     
١١      إمالة فتحة الفاء واأللف   ⊇   
١٢   اء واأللفرإمالة فتحة ال ≤ 
١٣    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ 
١٣      ًالة فتحة النون واهلاء وقفاإم  ⇒  

١٦     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊇   
١٩     إمالة فتحة الواو واأللف   



 

 ٢١٨ ائيقراءة اإلمام الكس
٢٠     إمالة فتحة الواو واأللف  
٢٠    القاف الضمكرسة  إشامم ∈  
٢٠    إمالة فتحة النون واأللف: وريالد  ⇒  

٢١    إمالة فتحة النون واأللف ⇓    
٢٣   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 

٢٣    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٢٣   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢٤    ًة امليم واهلاء وقفاإمالة فتح   ∧ 
٢٤   كرس الالم وختفيف امليم   
٢٥   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٢٨   إمالة فتحة التاء واأللف �  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٢    فتحة احلاء واأللفإمالة š  
٣      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃  
٤    فتح التاء واهلاء    
٤   إسكان اهلاء   

٦   املوضعني (ففتحة الالم واأللإمالة( √ 
٧    إمالة فتحة السني واأللف 7   



 

 ٢١٩ قراءةاإلمام الكسائي
٧   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5 

٨      إمالة فتحة الكاف واأللف : الدوري  ∇  

٩    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١٠     إدغام الذال يف الزاي     

١٣     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃   
١٣    فتح امليم    
١٣    كرس الباء     
١٤     إمالة فتحة الطاء واأللف : الدوري   ≠  
١٤     ًء وقفاإمالة فتحة النون واهلا ⇒   
١٧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

١٩    إمالة فتحة الشني واأللف  ́ 
١٩      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒    
٢٠     كرس السني     

٢١     
هلاء كرس اهلمزة مع إمالة فتحة الواو وا

 ًوقفا  

٢١     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٢٢     ًفتحة الراء واهلمزة واأللف وقفاإمالة ∫⁄  
٢٣     فتحة الضاد واأللفإمالة Ó  
٢٥      وقفافتحة الفاء واأللفإمالة ً  ⊃  

٢٦        
  ًضم اهلاء وصال
 وضم العني

     

  



 

 ٢٢٠ ائيقراءة اإلمام الكس
٢٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٩      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  

٣٠     ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا ±  

٣٠    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   

٣١      بالياء بدل التاء   
٣١      بالياء بدل النون     
٣٣    كرس القاف    

٣٣    كرس الباء    
٣٣      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    
٣٣    فتحة الالم واأللفإمالة √   

٣٤     فتحة الالم واأللفإمالة 9 
٣٤    كرس الباء    
٣٤     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   

٣٥      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

٣٦     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٣٦     ًفتحة الضاد واأللف وقفاإمالة Ó  
٣٦     إدغام الدال يف الضاد      

٣٧      إدغام الذال يف التاء     
٣٧     وقفاالشني واأللفإمالة فتحة ً   ́  
٣٧     فتحة الشني واأللفإمالة ±  



 

 ٢٢١ قراءةاإلمام الكسائي
٣٧     فتحة الضاد واأللفإمالة Ó  
٣٨     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٣٩      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃  
٤٠    كرس التاء   

٤٨    إمالة فتحة الكاف واأللف: يالدور  ∇  

٤٨   فتحة الذال واأللفإمالة ′ 
٤٨      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃  
٤٩      الزم الد امل معضم التاء وألف بعد امليم    
٤٩     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا  Ÿ   
٥٠       ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
٥١    فتحة النون واأللفإمالة ⇓ 
٥٣   كرس الباء   
٥٣     فتحة النون واأللفإمالة ⇓ 
٥٣      هاحذفوىل السني إنقل حركة اهلمزة      
٥٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٧      ًالراء واهلاء وقفاإمالة فتحة ≤   

٥٩    فتحة النون واأللفإمالة ⇓ 
٦٠     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٦٢     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٦٢      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  



 

 ٢٢٢ ائيقراءة اإلمام الكس
٦٤    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

٦٦    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

٦٨  اءببالثاء بدل ال   

٦٩   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٧٢      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇓   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  
١   إسكان اهلاء   
٢   إسكان اهلاء   
٣     واأللف الالمإمالة فتحة  9 
٣  األلف بعد الالم املشددة املفتوحة   
٣     كرس الزاي     
٤      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٥   تنون كرس بدل تنوين الضم   
٦   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
٧      بغنةإدغام الالم يف النون       

٨    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  

٨     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒ 
٨      ًاهلاء وقفاو  فتحة الراءإمالة ≤    



 

 ٢٢٣ قراءةاإلمام الكسائي
٩     بالياء بدل النون     

٩     
 بالياء بدل النون
 ويدغم الفاء بالباء
 ًضم اهلاء وصال

      

    

٩     بالياء بدل النون    
٩    إسكان السني    
٩   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
١٤     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  Š 
١٥     كرس الكاف     
١٥    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
١٥     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
١٥     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  ‰  
١٧      بغنةإدغام الالم يف النون      
١٨       ًواأللف وقفا إمالة فتحة الراء  ≤   
١٨    ًواأللف وقفاإمالة فتحة الراء ≤ 
١٨    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  
١٩       الفاء واأللفإمالة فتحة : الدوري    ⊃  
١٩      امالة فتحة الباء واأللف: الدوري   ‰  
٢٠       يف الصاد إدغام الدال      
٢١      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    



 

 ٢٢٤ ائيقراءة اإلمام الكس
٢٢   ً ً ًضم الالم وصال  
٢٣    ضم اهلمزة   
٢٣   إسكان اهلاء   
٢٤   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢٦   إسكان اهلاء   
٢٨      ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊇    
٢٩     التاء واأللفإمالة فتحة  �   
٣١   واأللفإمالة فتحة الراء   ≤ 
٣٢    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٣٣     مالة فتحة اهلاء واأللفإ: الدوري    
٣٣        إدغام الذال يف التاء       
٣٣     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨   
٣٤     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٣٧    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃  
٣٩   إسكان اهلاء    
٣٩   ان اهلاءإسك   
٤٠     ًإبدال الياء نونا     
٤٠   ًإبدال الياء نونا   
٤٠     ًإمالة فتحة الكاف وإمالة اهلاء وقفا ∇  



 

 ٢٢٥ قراءةاإلمام الكسائي
٤٢    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٤٣   م واأللفإمالة فتحة الال 9  
٤٣    وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً ⁄   
٤٦       ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    
٤٦     إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٤٦    إمالة فتحة الدال واأللف    
٤٦    ًهلاء وقفا إمالة فتحة النون وا  ⇒ 
٤٧   إسكان اهلاء    
٤٧    إسكان الياء    
٤٧   إسكان اهلاء   
٥١    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٥٢     إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  
٥٢     مهزة بدل الواو مع املد املتصل     
٥٤   إشامم الكرسة الضم يف أوله &  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   
١   األلف إمالة فتحة  النون و ⇒ 
٢    ًة فتحة امليم واهلاء وقفا إمال ∧  
٢   إسكان اهلاء   



 

 ٢٢٦ ائيقراءة اإلمام الكس
٣    ًباهلاء وقفا مع إمالتها ∧  
٣   الراءكرس    
٣    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
٤    فتح التاء وكرس اجليم    
٥     لفإمالة فتحة الياء واأل ∼    

٧      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٨     اهلمزة واأللف وءفتحة الراإمالة ∫≤  
٩    وحذف األلف) مدية( إسكان الياء  
١٠       ،     ًإمالة فتحة الزاي واهلاء وقفا  ∞  
١١    ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃  
١١    إمالة فتحة الثاء واأللف  \  
١٢     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   
١٢    وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً  ≤   
١٣    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري   
١٣     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة ∧   
١٤   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
١٨    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا  ⁄   
١٨   مالة فتحة الراء واأللفإ ≤ 
١٨    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   
١٨   مالة فتحة الباء واأللفإ Š 



 

 ٢٢٧ قراءةاإلمام الكسائي
١٨    مالة فتحة الكاف واأللفإ    
١٨     مالة فتحة الكاف واأللفإ   
١٩   مالة فتحة امليم واأللفإ ∧ 
٢٤     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨  
٢٦    إدغام الذال يف التاء  
٢٨    ًاقف والشني واأللف إمالة فتحة   ́ 
٢٩      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    
٣٣      تنوين كرس :     
٣٥       ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨   
٣٦    ة فتحة الضاد واأللفإمال Ó   

٣٩    
 إمالة فتحة الكاف واأللف : الدوري

 )املوضعني (  ∇  

٤٠      حذف اهلمزة    
٤٠   زاد ألف بعد النون عىل اجلمع   
٤٢   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٤٢    ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٤٣    ًباهلاء وقفا مع إمالتها  ⇒  
٤٣     املوضعني(ًباهلاء وقفا مع إمالتها( ⇒  
٤٤    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
٤٤    ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   



 

 ٢٢٨ ائيقراءة اإلمام الكس
٤٥    ًة الباء واهلاء وقفا إمالة فتح  Š 
٤٥     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة ∧   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١        
  إمالة فتحة الياء 

ÿ   ًوإدغام نون السني يف الواو وصال      

٨    إسكان اهلاء    
١١      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⊃  
١٢      واأللفءاتإمالة فتحة ال  �   
١٣       ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ   
١٤      ًضم اهلاء وصال       
٢٠    ًإمالة فتحة الصاد واأللف وقفا ±  
٢٠     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٢٠     إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٢٣    ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا  
٢٦   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٢٦      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٢٩    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٣٢   ختفيف  امليم   



 

 ٢٢٩ قراءةاإلمام الكسائي
٣٣    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٣٣       ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا �    
٣٤     كرس العني    
٣٥    ضم الثاء وامليم     
٣٥     دون هاء الضمري   
٣٧    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٤٠    واأللفاءإمالة فتحة اهل: الدوري    
٤١   ًا إمالة فتحة الياء واهلاء وقف ÿ 
٤٤     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٤٥   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٤٦    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٤٧   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٤٨    إمالة فتحة التاء واأللف �   
٤٩    الدال واهلاء وقفاإمالة فتحة ً Ÿ   
٥٠       ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼     
٥٢       بدون سكت      
٥٣    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٥٥     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٥٦   ضم الظاء بدون ألف بني الالمني   
٥٧     ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا   



 

 ٢٣٠ ائيقراءة اإلمام الكس
٦١     ً ً ضم النون  وصال                        ً    
٦٢   ضم اجليم والباء وختفيف الالم   
٦٦    واأللفإمالة فتحة النون  ⇓  

٦٨    
 إسكان النون الثانيةفتح النون األوىل و

 وضم الكاف خمففة  

٧٠    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٧٤   ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا  
٧٧   ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃  
٧٨   إسكان اهلاء    
٧٩   إسكان اهلاء   
٨١    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٨١   إسكان اهلاء   
٨٢    فتح النون   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦     ًإمالة اهلاء وقفا كرسة بدل التنوين، و   ، ⇒   
٨    إمالة فتحة الالم واأللف  9  
١٠     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃    
١٢    ضم التاء    



 

 ٢٣١ قراءةاإلمام الكسائي
١٤    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
١٦      مكسورة واحدة عىل اإلخبارمهزة     
١٨    كرس العني   
١٩    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٣٥   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٤٦     وقفاإمالة فتحة الذال واهلاء ً   , 
٤٧  كرس الزاي   

٥٣      مكسورة واحدة عىل اإلخبارمهزة     
٥٥     فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫≤  
٥٧    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٥٩   إمالة فتحة الالم واأللف √   
٦٠   إسكان اهلاء    

٦٣    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٧٠      واأللفالثاءإمالة فتحة : الدوري    ’ 
٧١      إدغام الدال يف الضاد      

٧٣    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  

٧٥     إمالة فتحة الدال واأللف     
٨٦   ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا  
١٠٢    كرس الياء    
١٠٢    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄ 



 

 ٢٣٢ ائيقراءة اإلمام الكس
١٠٢    بعدها ياء الراء ضم التاء وكرس    
١٠٥    إدغام الدال يف الصاد    

١٠٥     إمالة فتحة الياء واأللف ÿ   
١٠٦   إسكان اهلاء    

١١٤   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٢٠   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٤٢   إسكان اهلاء   

١٤٥   إسكان اهلاء   

١٤٧     اءإمالة فتحة اهلمزة واهل 2   
١٥٠      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   

١٥٣    ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا ⊃  

١٥٨    ،    
 ً وقفا واهلاءإمالةفتحة النون 
 فيهام ⇒  

١٧١       إدغام الدال يف السني       

١٨٠      وقفاإمالة فتحة الزاي واهلاء ً  ∞  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    وقفااءإمالة فتحة الزاي واهل ً  ∞  
٣    الوقف باهلاء    
٥    ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا    



 

 ٢٣٣ قراءةاإلمام الكسائي
٧     وقفااءإمالة فتحة الالم واهل ً  ∏  
٧     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  
٩     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١٣    ًالكاف واهلاء وقفا ةإمالة فتح ∇ 

١٥    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
١٥     ضم الفاء    
٢٠      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٢١   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٢١      إدغام الذال يف التاء        
٢٢      إدغام الذال يف الدال     
٢٢   إمالة فتحة الغني واأللف )  
٢٣    ،   ًإمالة فتحة اجليم واهلاء وقفا • 
٢٣   إسكان الياء  
٢٣     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٢٤     ل يف الظاءإدغام الدا      
٢٥     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃    
٢٦     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃   

٢٦    إمالة فتحة الواو واأللف    

٢٧    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  



 

 ٢٣٤ ائيقراءة اإلمام الكس
٢٨       إمالة فتحة اجليم واأللف : ري الدو  •    
٤٠      إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   
٤١  إمالة فتحة الدال واأللف   

٤٢/٤١ 
   
  

 ً وصالنون التنوينضم    
  

٤٣    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٤٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٤٥      مالة فتحة الصاد واأللفإ: الدوري ±    
٤٦   وقفاإمالة فتحة الراء واأللف  ً≤ 
٤٦   مالة فتحة الدال واأللفإ: الدوري Ÿ  
٤٧    ة الياء واأللفإمالة فتح: الدوري ∼  
٤٨    تشديد الالم مفتوحة وإسكان الياء    
٤٨    إمالة فتحة الياء واأللف:الدوري ∼  
٥١     ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا    
٥١    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄  
٥٩    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٦١    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٦٢    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٦٢      االلفوإمالة فتحة الراء ⁄    

٦٣    
، زة وصل تسقط عند الوصل بام قبلهامه

 ًرس ابتداءوتك
   



 

 ٢٣٥ قراءةاإلمام الكسائي
٦٣     ضم السني    
٦٤    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٦٩   إسكان الياء  
٦٩    إمالة فتحة الالم واأللف  9  
٧٠   إمالة فتحة احلاء واأللف š  
٧١     ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇  
٧٣      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   
٧٤    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٧٦   إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇓ 
٨٤   فتح القاف   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣     واأللف الفاءإمالة فتحة ⊃  
٤      واأللف  الفاءإمالة فتحة ⊃    
٥    واأللفاءإمالة فتحة اهل: الدوري    
٥    ًواأللف وقفا امليم إمالة فتحة ∧   
٦     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٦    وقفااءواهل الياءإمالة فتحة ً ∼  
٦      ًكرس اهلمزة وصال وتضم بدءا ً     
٦    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  



 

 ٢٣٦ ائيقراءة اإلمام الكس
٧   واأللف الضادالة فتحة إم ∂   
٧    ضم اهلاء مع الصلة     
٧     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄ 
٧   مالة فتحة الراء واأللف إ ≤ 
٨    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٨    لفإمالة فتحة النون واأل: الدوري  ⇒  
٩     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  
٩     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
١٠   ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا  :  
١٥    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
١٦    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
١٧     مالة فتحة الراء واأللف إ ⁄   
١٨  مالة فتحة الدال واأللف إ Ÿ 
١٩    ًهلاء وقفاإمالة فتحة امليم وا  ∧   
١٩    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٢٠    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   
٢١     مالة فتحة الراء واأللف إ ⁄   
٢١     مالة فتحة الراء واأللف إ  ≤   



 

 ٢٣٧ قراءةاإلمام الكسائي
٢٢    إسكان اهلاء    
٢٢       ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼     
٢٣   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢٤    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٢٤    القاف الضمكرسة  إشامم ∈  
٢٥     إمالة فتحة التاء واأللف  �  
٢٦     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٦      وقفاواهلاءإمالةفتحة الراء ً ≤  
٢٧       إدغام الدال يف الضاد        
٣١    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٣٢   ًالواو واأللف وقفا مالة فتحة إ   
٣٢    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇ 

٣٦     
 وفتح الباء وألف بعدها عىل كرس العني

 اجلمع       

٣٨     حذف اهلمزة     
٣٨      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧    
٤١   مالة فتحة الدال واأللف إ Ÿ   
٤٢     ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا :   
٤٢     ضم القاف وكرس الضاد وفتح الياء   
٤٢      ضم التاء   



 

 ٢٣٨ ائيقراءة اإلمام الكس
٤٢     مالة فتحة الراء واأللف إ ≤    
٤٢     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة ∧   
٤٥      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    
٤٦    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ  
٤٧    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٤٩    ًهلاء وقفاإمالة فتحة امليم وا ∧  
٤٩     وقفاواهلاءإمالةفتحة النون ً ⇒  
٥٠    مالة فتحة النون واأللف إ ⇒ 
٥٣     وصلًإسكان الياء وصال فتسقط يف ال      
٥٣      كرس النون      
٥٣    ًاء وقفا إمالة فتحة امليم واهل ∧  
٥٥     ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا  �   
٥٦      مالة فتحة التاء واأللف إ �   
٥٧   مالة فتحة الدال واأللف إ  Ÿ 
٥٨   وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً ≤ 
٥٩    مالة فتحة الالم واأللف إ 9 
٥٩      إدغام الدال يف اجليم     
٥٩    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٦٠    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٦٠   وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً ≤ 



 

 ٢٣٩ قراءةاإلمام الكسائي
٦٠      وقفاواهلاءة الدال إمالةفتح ً      
٦٠   ًمالة فتحة الواو واأللف وقفا إ   
٦١       ألف بعد الزاي عىل اجلمع       
٦٢   إسكان اهلاء   
٦٧    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٦٧   فتحة الالم واأللف مالة إ 9   
٦٨   مالة فتحة الراء واأللف إ ≤ 
٦٩    كرسة اجليم الضم إشامم  % 
٧٠   إسكان اهلاء   
٧١     الضمكرس السني إشامم   + 
٧١    مالة فتحة الالم واأللف إ 9 
٧١    ًلة فتحة امليم واهلاء وقفاإما  ∧   
٧١    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٧٢   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٧٢    ًمالة فتحة الواو واأللف وقفا إ    
٧٣     الضمكرس السني إشامم   + 
٧٣      ًالنون واهلاء وقفاإمالة فتحة  ⇒  
٧٤     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٧٥    وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً ≤   
٧٥      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   



 

 ٢٤٠ ائيقراءة اإلمام الكس
٧٥    القاف الضمكرسة  إشامم ∈  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   إمالة فتحة احلاء-ِحي ميم  š 
٥     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨  

٥      إدغام الذال يف التاء      
٦   ًباهلاء وقفا مع إمالتها ∧  
٦    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٩       ًضم اهلاء وصال      
١٠     إدغام الذال يف التاء      
١٦    مالة فتحة الفاء واأللفإ   ⊃  
١٦       األلفمالة فتحة اهلاء وإ: الدوري      
١٧    األلفمالة فتحة الزاي وإ  ∞   
١٨     ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊇  
١٩     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒ 
٢١    واهلاء وقفاإمالة فتحة الباء ً ‰  
٢١    ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   
٢٣   إمالة فتحة السني واأللف 7 



 

 ٢٤١ قراءةاإلمام الكسائي
٢٥    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٢٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٢٦     فتح الياء واهلاء    
٢٦      ضم الدال      
٢٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٢٧     إدغام الذال يف التاء    
٢٨      إدغام الدال يف اجليم       
٢٩    مالة فتحة الراء واأللفإ  ⁄  

٣٤ 
    

  
 الدال يف اجليمإدغام    

  
٣٥    مالة فتحة التاء واأللفإ �  
٣٥    مالة فتحة الباء واأللفإ: الدوري  ‰  
٣٧   ضم العني   
٣٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٣٩     لفإمالة فتحة الياء واأل ∼    

٣٩     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  
٣٩     مالة فتحة الراء واأللفإ ≤    
٤٠     ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا  0  
٤٠    إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞  
٤٠    لفإمالة فتحة الثاء واأل  \  



 

 ٢٤٢ ائيقراءة اإلمام الكس
٤٠   إسكان اهلاء   
٤٠    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٤١    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٤٢      مالة فتحة الفاء واأللفإ: الدوري ⊃    
٤٣    ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا  
٤٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٣     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  
٤٣    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٤٥     إمالة فتحة القاف واأللف ∀  

٤٧    
 إمالة فتحة النون واأللف : الدوري

 )املوضعني (  ⇒  

٤٩    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٤٩     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇓   
٥٠    مالة فتحة الالم واأللف إ 9 
٥٠    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٥١     لة فتحة الياء واأللفإما ∼    

٥٢     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٥٢    مالة فتحة الدال واأللفإ: الدوري  Ÿ  
٥٣    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 
٥٣   مالة فتحة الدال واأللفإ Ÿ    



 

 ٢٤٣ قراءةاإلمام الكسائي
٥٤  ًواأللف وقفا الداللة فتحة إما Ÿ  
٥٤    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   
٥٥    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري ∇ 
٥٦     واأللفإمالة فتحة التاء    � 
٥٨   واأللفإمالة فتحة امليم  ∧ 
٥٩     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    
٦٢    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
٦٧    وقفااءواهل الفاءإمالة فتحة ً ⊃  
٦٧    كرس الشني  
٦٧     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊇   
٦٧     ًوقفاواأللف  امليمإمالة فتحة ∧   
٦٨    إمالة فتحة الضاد واأللف Ó  
٦٩     إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓ 
٧٢    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٧٣   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٧٤    إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٧٦    ًمالة فتحة الواو واأللف وقفا إ    
٧٨    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٨٠     ًمالة فتحة اجليم واأللف وقفا إ –  
٨٢    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  



 

 ٢٤٤ ائيقراءة اإلمام الكس
٨٢    ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   
٨٢      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇒ 
٨٥   ًباهلاء وقفا مع إمالتها ⇒ 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   إمالة فتحة احلاء-ِحي ميم  š 
٥     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
٥    إمالة فتحة  الذال واأللف : الدوري  ′  
٦    إمالة فتحة  احلاء واأللف š  
٧      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    
١١     إمالة فتحة  الواو واأللف     
١١   إسكان اهلاء    

١٢    إمالة فتحة  الضاد واأللف ∝  
١٢     األلف إمالة فتحة  احلاء و š    
١٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٤      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   

١٥    
 ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا 

 )املوضعني (   

١٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٦     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  



 

 ٢٤٥ قراءةاإلمام الكسائي
١٦     األلف إمالة فتحة  الزاي و  ∞  
١٧    األلف إمالة فتحة  امليم و ∧  
١٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
١٩    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  
٢١   إسكان اهلاء   

٢٣      إمالة فتحة  الدال واأللف    
٢٤    ًإمالة فتحة  الواو واأللف وقفا    
٢٥   ًضم اهلاء وصال   

٣٠   ًضم اهلاء وصال   

٣٠       ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇  

٣٠      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒    
٣١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣١     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  

٣٤     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   

٣٤     ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   

٣٤     ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا   
٣٥    املوضعني (إمالة فتحة القاف واأللف(  ⊆  
٣٨       ة النون واأللفإمالة فتح: الدوري     

٣٩   وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً ≤ 
٣٩    إمالة فتحة الياء واأللف  ∼  



 

 ٢٤٦ ائيقراءة اإلمام الكس
٣٩      إمالة فتحة التاء واأللف �   
٤٠    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٤٠    ن واأللفإمالة فتحة النو: الدوري  ⇒  
٤٠   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٤٣   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٤٣      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

٤٤  σ حتقيق اهلمزتني    
٤٤   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٤٤    إمالة فتحة الذال واأللف:الدوري  ′  
٤٤   إسكان اهلاء   

٤٤    ًإمالة فتحة امليم واأللف وقفا  ∧ 
٤٥   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 

٤٥    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا  ∧   

٤٧    اء اهلً، ووقفا بف األلفبحذ   ،   
٤٧  إمالة فتحة الثاء واأللف \ 
٥٠     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

٥٠      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٥٠    إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٥١     إمالة فتحة النون واهلمزة واأللف  �⇓ 
٥٢      حذف اهلمزة    



 

 ٢٤٧ قراءةاإلمام الكسائي
٥٤     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   إمالة فتحة احلاء-ِحي ميم  š 
٤   إسكان اهلاء   

٥  بالياء بدل التاء  
٥       ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    

٧      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٧      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  

٨     ًواهلاء وقفا إمالة فتحة امليم ∨  

٨      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ  
٩    املوضعني  (  إسكان اهلاء(   

٩      إمالة فتحة التاء واأللف �   

١١   إسكان اهلاء   

١٣   إمالة فتحة الصاد واأللف ″ 
١٣   الة فتحة السني واأللفإم 7  

١٣  إمالة فتحة السني واأللف 5 
١٤     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا  ∧   

١٤     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة ∧   
١٥    ًواأللف وقفا اجليمإمالة فتحة  • 



 

 ٢٤٨ ائيقراءة اإلمام الكس
١٩   إسكان اهلاء   

٢٠     
 ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا

≤ )املوضعني (   

٢٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢١     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا  ∧   

٢٢   وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً ≤ 
٢٢   إسكان اهلاء   

٢٣    
فتح  الياء وإسكان الباء  وضم الشني 

 وختفيفها   

٢٣       ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة      
٢٣      الباء واأللفإمالة فتحة  Š    
٢٣     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٢٤   ف واأللإمالة فتحة الراء  ⁄  
٢٥   إسكان اهلاء   

٢٥      ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا Š   
٢٨    املوضعني ( إسكان اهلاء(   

٢٨    إسكان النون وكرس الزاي دون تشديد   
٢٩     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  Š 

٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
٣٢     الواو واأللفإمالة فتحة : الدوري     



 

 ٢٤٩ قراءةاإلمام الكسائي
٣٣     الباء واأللفإمالة فتحة : الدوري   ‰  
٣٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٦     القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆  

٣٧      
ًكرس الباء دون ألف وإبدال اهلمزة ياء 

   ساكنة مدية

٣٨    الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄ 
٤٠    ،    ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   
٤٤     ًلف وقفاالراء واألإمالة فتحة ≤   
٤٥      الراء واأللفإمالة فتحة ≤  
٤٥   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٤٨    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٤٨     ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص ية اآل
١   إمالة فتحة احلاء-ِحي ميم  š 
٤    ،وضمها ابتداءكرس اهلمزة ًوصال،ً    
٥    كرس اهلمزة   
٨     الضاد واأللفإمالة فتحة Ó  
١١    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ  
١١     فتح التاء وضم الراء     



 

 ٢٥٠ ائيقراءة اإلمام الكس
١٣    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١٦      الفاء واأللفإمالة فتحة  ⊃  
١٧   إسكان اهلاء   

١٨     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    
١٨   إسكان اهلاء   

١٩      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   

٢٢     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨  

٢٢     واأللفالثاءإمالة فتحة :الدوري    ’ 
٢٣     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  

٢٣     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨  

٢٣     واأللفالثاءإمالة فتحة :الدوري    ’ 
٢٤   وإسكان الالم ألفبالضم القاف   
٢٤    واأللفالدالإمالة فتحة  Ÿ   
٢٥    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  

٢٨    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا  ∧   

٢٨     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   

٣٢   ًباهلاء وقفا مع إمالتها ∧  
٣٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٢      ًباهلاء وقفا مع إمالتها ∧   
٣٣    ًمليم واهلاء وقفا إمالة فتحة ا ∨  



 

 ٢٥١ قراءةاإلمام الكسائي
٣٣      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٣٣      كرس الباء     
٣٤     كرس الباء       
٣٥   ختفيف شدة امليم   
٣٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٣٦   إسكان اهلاء    
٣٧       كرس السني      

٤٥    
نقل حركة اهلمزة اىل السني مع حذف 

 اهلمزة   

٤٥   ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا  
٤٦   حة السني واأللفإمالة فت 7 

٤٨    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٤٩    الوقف باأللف    
٥١     إمالة فتحة الدال واأللف    
٥٣      ًوأمال اهلاءوقفا ،ألفثم فتح السني      
٥٣      ًكاف واهلاء وقفاإمالة فتحة ال ∇   

٥٦     ضم السني والالم    
٥٧     ضم الصاد    
٦٠      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   



 

 ٢٥٢ ائيقراءة اإلمام الكس
٦٣    إمالة فتحة السني واأللف  5 
٦٣     إدغام الدال يف اجليم     
٦٣     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧    
٦٦     ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا  �   
٧٠     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  

٧١      حذف اهلاء من آخره    
٧٢      ًهلاء وقفاإمالة فتحة النون وا  ⇒  

٧٢     إدغام الثاء يف التاء     
٧٣     ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا   

٧٣   ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄ 
٧٨     إدغام الدال يف اجليم     
٨٠      كرس السني      
٨٠   مالة فتحة الواو واأللف إ   
٨٠    مالة فتحة الالم واأللف إ 9 
٨١    ضم الواو  وإسكان الالم     
٨٤    املوضعني ( إسكان اهلاء(   

٨٥    يالياء بدل التاء      
٨٧    إمالة فتحة النون واأللف ⇓   

٨٨    ًفتح الالم وضم اهلاء وصال    



 

 ٢٥٣ قراءةاإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   إمالة فتحة احلاء-ِحي ميم  š 
٣    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏  
٦    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
١١    وقفاوإمالة فتحة الشني واأللف ً  ́  

١٣      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

١٣     الراء واأللف إمالة فتحة ≤   
١٣     ادغام الدال يف اجليم       
١٦       ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا  ±    
١٦     الراء واأللف إمالة فتحة ⁄   
٢٠     إدغام الذال يف التاء    
٢٥   كرس العني    
٢٧     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧    
٢٩        ًضم اهلاء وصال        
٣٥    الالم واأللف إمالة فتحة √   

٤١    
 ًالالم واأللف وقفاإمالة فتحة 
 √ ) املوضعني  ( 

٤٣    ًوقفا باهلاء     
٤٥    ًإبدال الياء تاء    



 

 ٢٥٤ ائيقراءة اإلمام الكس
٤٩    فتح اهلمزة    
٥٢   كرس العني    
٥٥    ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا    
٥٦       ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا �    
٥٦    الالم واأللف إمالة فتحة √   
٥٦      القاف واأللف إمالة فتحة   ∀ 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إمالة فتحة احلاء-ِحي ميم  š 
٤     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا  Š 

٤  تنوين كرس عىل النصب    
٥       إمالة فتحة النون واأللف: الدوري     

٥     الياء واأللفإمالة فتحة ∼   
٥    إسكان الياء وحذف األلف  
٥  تنوين كرس عىل النصب    
٦    ًإبدال الياء تاء    
٨    الالم واأللفإمالة فتحة 9  
٩     إبدال الواو مهزة     
١١   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
١١   تنوين كرس بدل تنوين الضم   



 

 ٢٥٥ قراءةاإلمام الكسائي
١٤      بالنون بدل التاء      
١٦       واهلاء وقفااوإمالة فتحة الو ً     
١٧    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٢٠    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

٢٠      وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ™    

٢١       الياء واأللفإمالة فتحة   ∼  
٢٢        الزاي واأللفإمالة فتحة ∞    
٢٣    حذف اهلمزة    
٢٣     الواو واأللفإمالة فتحة    

٢٣    
فتح الغني وإسكان الشني  وحذف 

 ًإمالةفتحة الواو واهلاء وقفااأللف، و    ،  

٢٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤     الياء وااللفة إمالة فتح ∼ 
٢٥    الالم واأللفإمالة فتحة 9  
٢٦    وقفاواهلاءإمالةفتحة امليم ً ∧   
٢٨      واأللفإمالة فتحة الراء ≤    

٢٨    
 ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا 

∨ )املوضعني (   

٢٨     ًفتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ∼   
٢٨     العني واأللفإمالة فتحة ∅  



 

  ٢٥٦  قراءة اإلمام الكسائي

٣١       الالم واأللفإمالة فتحة 9   

٣٢    القاف الضمكرسة  إشامم ∈  

٣٤     القاف الضمكرسة  إشامم ∈   

٣٤      السني واأللفإمالة فتحة  ♥  

٣٤       الواو واأللفإمالة فتحة     

٣٥      يف التاءإدغام الذال      

٣٥    إبدال الواو مهزة     

٣٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥     فتح الياء وضم الراء     

٣٧   إسكان اهلاء  

 
 الكسائيقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  إمالة فتحة احلاء š 
٣    ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٤     حذف اهلمزة الثانية     
٥    امليم واهلاء وقفاةإمالة فتح ً ∧   
٦     امالة فتحة الكاف واأللف: الدوري    
٧      واأللف  مالالإمالة فتحة 9  
٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٨      الفاء واأللفإمالة فتحة   ⊃ 



 

  ٢٥٧  قراءة اإلمام الكسائي

٨   إسكان اهلاء   
٩    احلاء واأللفإمالة فتحة  š  
١٠     حذف اهلمزة الثانية     
١٢    السني واأللفإمالة فتحة  7 
١٢    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
١٢    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   
١٤     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
١٥   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒ 
١٥     الضاد واأللفمالة فتحة إ ∂  
١٦     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
١٧   حذف التنوين وكرس الفاء  
١٨       ًضم اهلاء وصال        
١٩       بالنون بدل الياء       
٢٠      إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒   
٢٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼   
٢٣   واأللفإمالة فتحة الراء    ⁄  

٢٥   
 تاء مفتوحة بدل الياء 

 ≤  واأللف إمالة فتحة الراءو

٢٥                             نونفتح ال      
٢٦    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    



 

  ٢٥٨  قراءة اإلمام الكسائي

٢٦    النون واأللفإمالة فتحة ⇒ 
٢٧    واأللفإمالة فتحة الراء   ≤    
٢٨   ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا   
٢٨     الضاددغام الالم يف إ      
٢٩       إدغام الذال يف الصاد                           
٣٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٣     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٣٣    امالة فتحة الالم واأللف 9  
٣٤     إمالة فتحة النون واأللف: ي وردال  ⇒   
٣٤    امالة فتحة الالم واأللف 9  
٣٥    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري   

× 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢   إسكان اهلاء  
٤     القاف  والتاء وألف  بينهامفتح      
٦     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
١٠    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
١٠     إمالة فتحة الكاف واأللف : ي الدور  ∇  
١١   ًامالة فتحة الالم واأللف وقفا √  
١١     إمالة فتحة الكاف واأللف : الدوري  ∇  



 

  ٢٥٩  قراءة اإلمام الكسائي

١١     امالة فتحة الالم واأللف  √  
١٢    ًامالة فتحة الواو واأللف وقفا    
١٣    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
١٣    واهلاء وقفاإمالة فتحة الواو ً   
١٤    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
١٥     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
١٥     ًإمالة فتحة الذال واهلاء وقفا   ϒ  
١٥    ًامالة فتحة الفاء واأللف وقفا  ⊃ 
١٥      ًلراء واهلاء وقفاإمالة فتحة ا ≤   
١٥     إمالة فتحة النون واأللف: ي الدور  ⇒   
١٧   ًواأللف وقفا  الدالإمالة فتحة Ÿ  
١٧   واأللف  التاء إمالة فتحة � 
١٧     واأللف  الواوإمالة فتحة     
١٨     ًالة فتحة الباء واهلاء وقفاإم �    
١٨    إدغام الدال يف اجليم     
١٨     إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
١٨      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٩      واأللف  الواوإمالة فتحة     
٢٠       دغام التاء يف السنيإ         
٢٠      ادغام التاء يف السني       



 

  ٢٦٠  قراءة اإلمام الكسائي

٢٠   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧ 
٢٠     إمالة فتحة الالم  واأللف √  
٢٣    األلف إمالة فتحة امليم  و ∧   
٢٥    إمالة فتحة الباء واأللف:الدوري Š  
٢٥     ًإمالة فتحة الدال  واأللف وقفا Ÿ  
٢٥     إمالة فتحة الالم  واأللف 9   
٢٧      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   
٣٠    إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٣٢     إمالة فتحة الدال  واأللف Ÿ    
٣٦    إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤     النون واهلاء وقفاإمالة فتحة ً ⇒   
٦     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
١٠   إمالة فتحة الفاء واأللف ⊇  
١٠    كرس اهلاء    
١١    ضم الراء   
١٢   ادغام الالم يف الظاء    
١٣    إمالة فتحة الكاف واأللف : الدوري  ∇ 
١٥   كرس الالم وحذف األلف    



 

  ٢٦١  قراءة اإلمام الكسائي

١٥      ادغام الالم يف التاء       
١٧   إمالة فتحة امليم واأللف ∧ 
١٨     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
١٩   ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄ 
٢٠   ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄ 
٢٠   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٢١      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢٣   إمالة فتحة النون واهلاء وقفا ً  ⇒ 
٢٣     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٢٤   إسكان اهلاء   

٢٦       
 ًضم اهلاء وصال 

 ًوإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا    ∼  

٢٦    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ∼  
٢٦      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    
٢٦    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٢٦       إمالة فتحة الواو واأللف      
٢٧     إدغام الدال يف الصاد     
٢٧      إمالة فتحة الياء واأللف ÿ  
٢٨       إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٢٨       إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   



 

  ٢٦٢  قراءة اإلمام الكسائي

٢٩     واأللفاءفإمالة فتحة ال:الدوري   ⊃   
٢٩      إمالة فتحة الراء واأللف   ≤ 
٢٩    إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٢٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄    
٢٩       إمالة فتحة الواو واأللف     
٢٩        ًضم اهلاء وصال       
٢٩     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣     إمالة فتحة الواو واأللف    
٣     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  

٦      
 مفتوحةثاء بدل الباء ثم باء مشددة 
 ثم تاء مضمومة    

٦   ًلة فتحة الالم واهلاء وقفاإما ∏   
٨     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٩       إمالة فتحة الدال واأللف   Ÿ   
٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٠     ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا    

١١   
 إمالة فتحة السني واأللف 

 5 ) املوضعني  ( 

١١        إدغام الباء يف الفاء         



 

  ٢٦٣  قراءة اإلمام الكسائي

١٣      إمالة فتحة الثاء واأللف \  
١٣      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
١٧     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٨     واهلاء وقفاراءإمالة فتحة ال ً ⁄    
٨       إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
١١    واهلاء وقفادالإمالة فتحة ال ً Ÿ  
١٤     ًالكاف واهلاء وقفا  ةالة فتحإم ∇  

١٧     وقفالف واألقافإمالة فتحة ال ً ⊆   

١٩        إدغام التاء يف السني       
٢٢    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏   
٢٤     إمالة فتحة الفاء واأللف  : الدوري  ⊃ 
٣١     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٣٣ 
٣٤       ًن وصالينوتالنون ضم        

٣٧      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٣٧    ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆  
٣٧   إسكان اهلاء   
٣٨    ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا  �  
٤٥    إمالة فتحة الباء وااللف  : الدوري  ‰   



 

  ٢٦٤  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٣     إمالة فتحة النون واأللف: ي الدور  ⇒   
١٥    كرس العني    
١٦   إمالة فتحة التاء واأللف � 
١٨      إمالة فتحة احلاء واأللف  : الدوري ™     
٢٣     ضم الالم    
٢٤    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢٥     لدالإدغام الذال يف ا     

٢٥    
 كرس السني وإسكان الالم

  وحذف األلف   

٢٨   ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃ 
٣٤     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∨    
٣٧   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٣٨    أللفالسني واإمالة فتحة  7  
٣٩      الالم واأللفإمالة فتحة  √    
٤٠   إسكان اهلاء  
٤١       ًضم اهلاء وصال      
٤٣   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٤٤     وإسكان العنيحذف األلف     



 

  ٢٦٥  قراءة اإلمام الكسائي

٤٦   كرس امليم   ِ  
٥٢     وقفا واأللفتاءالإمالة فتحة ً � 
٥٥     الراء واأللفإمالة فتحة ≤   
٥٨     واهلاء وقفاواوإمالة فتحة ال ً     
٦٠      ًضم اهلاء وصال    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص ة اآلي
١٣    امالة فتحة النون واأللف: الدوري ⇓ 
١٨   إمالة فتحة التاء واأللف �  
١٨   إمالة فتحة القاف  واأللف ∀  
٢٠    ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊇   
٢٢    ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا   
٢٧     إمالة فتحة القاف  واأللف  ∀  
٢٨    فتح اهلمزة     
٢٩   ًباهلاء وقفا مع إمالتها ∧  
٣٧       بالصادوجه واحد فقط        
٤٥      فتح الياء     

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     واأللفالواو إمالة فتحة     



 

  ٢٦٦  قراءة اإلمام الكسائي

٢     واأللفالواو إمالة فتحة    
٣       واأللفالواو إمالة فتحة      
٤      واأللفالواو إمالة فتحة  š  
٥      واأللفالواو إمالة فتحة      
٦    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا  ≤  
٦      واأللفالواو إمالة فتحة       
٧   إسكان اهلاء  
٧     واأللفالالم إمالة فتحة  9   
٨     واأللفالالم إمالة فتحة   √  
٩     واأللفالنون إمالة فتحة   ⇓  
١٠     واأللفاحلاء إمالة فتحة  š  
١٠      واأللفاحلاء إمالة فتحة  š   
١١  اهلمزة واأللف الراء و إمالة فتحة Κ…⁄ 
١٢     فتح التاء  وإسكان امليم وحذف األلف      
١٢    الراء واأللف إمالة فتحة ≤  
١٣   اهلمزة واأللف الراء و إمالة فتحة ∫⁄ 
١٣   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا √  
١٣    واأللفالراء إمالة فتحة  ≤  
١٤    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄ 
١٤     واأللفاهلاء إمالة فتحة     



 

  ٢٦٧  قراءة اإلمام الكسائي

١٥    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒ 
١٥      واأللفالواو إمالة فتحة    
١٦    وقفا واأللفالشني إمالة فتحة ً  ́ 
١٦    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄   
١٦    واأللفالشني إمالة فتحة   ́ 
١٧    واأللفالغني إمالة فتحة  ) 
١٨   اهلمزة واأللف الراء و إمالة فتحة  Κ…⁄ 
١٨      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄    
١٩    حذف اهلمزة الثانية     
١٩   ًباهلاء وقفا   
١٩     إمالة فتحة الزاي واأللف ∞    
٢٠     ًإمالة فتحة الثاء واهلاء وقفا ‘   
٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٢١     إمالة فتحة الثاء واأللف  \  
٢٢    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٢٢   إمالة فتحة الزاي واأللف ƒ 
٢٣    ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
٢٣      إدغام الدال يف اجليم      
٢٣   ًضم اهلاء وصال    
٢٣    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  



 

  ٢٦٨  قراءة اإلمام الكسائي

٢٤    إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٢٥     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  
٢٥   إمالة فتحة الالم واأللف  √   
٢٦    لة فتحة الضاد واأللفإما ∂    
٢٧      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٢٧      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇   
٢٧    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   
٢٧    إمالة فتحة الثاء واأللف  \  
٢٩    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٢٩    إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٠   إسكان اهلاء  
٣٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٣١       وقفاإمالة فتحة النون واأللف ً ⇒    

٣٢    
كرس الباء وحذف األلف وإبدال اهلمزة 

  ياء ساكنة مدية

٣٢        ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤     
٣٢   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٣٢   وصال، وضمها ابتداءكرس اهلمزة ً ً    
٣٢    ة فتحة القاف واأللفإمال  ⊆   
٣٣     حذف اهلمزة الثانية    



 

  ٢٦٩  قراءة اإلمام الكسائي

٣٣    إمالة فتحة الالم واأللف  √   
٣٤    إمالة فتحة الطاء واأللف ≠  
٣٤    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٣٥   إسكان اهلاء    
٣٥    الراء واأللفإمالة فتحة ≤ 
٣٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٣٧    إمالة فتحة الفاء واأللف :  

٣٨    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄ 
٣٨    إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٣٩    أللفإمالة فتحة العني وا ⊕  
٤٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٤١    إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
٤١     إمالة فتحة الفاء واأللف :   
٤٢     إمالة فتحة اهلاء واأللف     
٤٣     إمالة فتحة الكاف واأللف ∇    
٤٤     إمالة فتحة الياء واأللف ∼   
٤٥     إمالة فتحة الثاء واأللف  \   
٤٦   ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃  
٤٦    إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٤٧    إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  



 

  ٢٧٠  قراءة اإلمام الكسائي

٤٨   إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٤٨     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٤٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
٥٠     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٥١   تنوين الدال   
٥١      فتحة القاف واأللفإمالة  ⊆   
٥٢    إمالة فتحة الغني واأللف  )  
٥٣       ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇     
٥٣     إمالة فتحة الواو واأللف    
٥٤    إمالة فتحة الشني واأللف  ± 
٥٤   إمالة فتحة الشني واأللف   ́ 
٥٥    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٥٦    إمالة فتحة الالم واأللف  √  
٥٧      ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊇    
٥٨   ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃ 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  
٤        إدغام الدال يف اجليم       
٥    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  



 

  ٢٧١  قراءة اإلمام الكسائي

٧     
 فتح اخلاء وألف بعدها

 رس الشني خمففة وك    

١٢    كرس العني     
١٢      ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   
١٥   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ 
٢٣     إدغام التاء يف الثاء      
٢٧    ًء وقفاإمالة فتحة النون واهلا ⇒  
٢٨    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٢٩      الطاء واأللفإمالة فتحة ≡     
٣١    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٣٥   Π ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧ Π 
٣٨         يف الصادإدغام الدال        
٤١      إدغام الدال يف اجليم      
٤٦    اهلاء واأللفإمالة فتحة ∑  
٤٨      امالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒   
٥٠    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١١    ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا   
١٢     ًكرس النون وصال      
١٤        إمالة فتحة اخلاء واأللف: الدوري  �   



 

  ٢٧٢  قراءة اإلمام الكسائي

١٥    تحة النون واأللفإمالة ف: الدوري  ⇓ 
٢٤     الواو واأللفإمالة فتحة : الدوري   
٢٧      القاف واأللفإمالة فتحة ⊆  
٣١     بالياء بدل النون     
٣١     الوقف باأللف     
٣٣      فإمالة فتحة الطاء واألل: الدوري  ≠  
٣٥    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇓ 
٣٧    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا   
٤١   إمالة فتحة امليم واأللف  ∧  
٥٢   ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا  
٥٤     وقفا واأللفإمالة فتحة النون ً ⇒  
٥٦     كرس امليم.٢  ضم امليم.١:وجهان     
٦٨   ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا  
٧٤     ضم امليم.٢  كرس امليم.١:وجهان    

 
 قراءة الكسائي ـــــــــانالبيــــــــــــ رواية حفص  اآلية
٢    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا Š 
٧    ًإمالة فتحة الثاء واهلاء وقفا ‘ 

٨     
 ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا 

⇒ )املوضعني (    



 

  ٢٧٣  قراءة اإلمام الكسائي

٩      
 ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا 

∧ )وضعني امل(    

١٣   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا  ∏ 
١٥      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇓   
٢٠    ًإمالة فتحة اهلاء واهلاء وقفا   

٢٢ 
   

 
 تنوين كرس   

 
٣٢    ًء واهلاء وقفاإمالة فتحة اهلا   
٣٢    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄   
٣٩   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا  ∏ 
٤٠   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا  ∏ 
٤٧    مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار    
٥٥   فتح الشني   
٥٨     حذف اهلمزة الثانية     
٦٢    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٦٣     حذف اهلمزة الثانية     
٦٧    بغنةإدغام الالم يف النون     
٦٨     حذف اهلمزة الثانية     
٧١     حذف اهلمزة الثانية     
٧٣      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    



 

  ٢٧٤  قراءة اإلمام الكسائي

٧٥     إسكان الواو وحذف األلف    
٨٩    ًباهلاء وقفا مع إمالتها ⇒  
٩٤       ًاء واهلاء وقفايإمالة فتحة ال ∼    
٩٥    إسكان اهلاء   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  إسكان اهلاء   
٢  إسكان اهلاء   
٣  إسكان اهلاء   
٤   ًإمالة فتحة التاء واهلاء وقفا  �  
٤     حة الواو واأللفإمالة فت    
٤  إسكان اهلاء   
٥      اجليمكرس فتح التاء و    
٦      إمالة فتحة اهلاء واأللف: الدوري   
٦  إسكان اهلاء   
٩     حذف الواو    
١٠    ًاهلاء وقفاإمالة فتحة اجليم و –  
١٠      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
١١      ضم الفاء     
١٢   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  



 

  ٢٧٥  قراءة اإلمام الكسائي

١٢    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  
١٢   إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
١٣   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
١٣    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
١٤    امالة فتحة الالم واأللف 9 
١٥   وقفااء واهلياءإمالة فتحة ال ً ÿ 
١٥   واأللفواوإمالة فتحة ال     
١٥    مالة فتحة الالم واأللفإ  √  
١٦    تشديد الزاي    
١٦      ًوصالضم اهلاء      

٢٠     
  إمالة فتحة الياء واأللف

∼ )املوضعني (     

٢٠   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒ 
٢٠   لفإمالة فتحة الراء واأل ⁄  
٢٠      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٢٠      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤    
٢١     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٢١    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
٢٢   ًة الباء واهلاء وقفاإمالة فتح ‰ 
٢٣    إمالة فتحة التاء واأللف �  



 

  ٢٧٦  قراءة اإلمام الكسائي

٢٤     فتح الباء واخلاء     
٢٦       ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا      
٢٧  إمالة فتحة الثاء واأللف: الدوري ’ 
٢٧   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 
٢٧   ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊇  
٢٧   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٢٧      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا  ∼    

 
 قراءة الكسائي ــــــــــــــــانالبيـــــ رواية حفص  اآلية
١    إدغام الدال يف السني    
٢    فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء     
٣    فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء     
٣     ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰   
٤      إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٥      إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٦    إمالة فتحة الصاد واأللف ±  
٧   إمالة فتحة الواو واأللف   
٧     ًة الثاء واهلاء وقفاإمالة فتح  ‘  
٧     ًإمالة فتحة السني واهلاء وقفا ♥   
٧   إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 



 

  ٢٧٧  قراءة اإلمام الكسائي

٧    ًاهلاء وقفا امليم وةإمالة فتح ∧   
٨    إمالة فتحة الواو واأللف    
٨      مع إمالتهاًوقفاباهلاء  ∼   
٩     مع إمالتهاًباهلاء وقفا  ∼   
٩     إمالة فتحة الواو واأللف     
١٠    إمالة فتحة الواو واأللف    
١١   املوضعني (  القاف الضمكرسة  إشامم( ∈ 
١١     سكان اجليم دون ألفإ     
١١      يبدأ هبمزة مكسورة-كرس الشني فيها -      
١٢  إمالة فتحة الواو واأللف  
١٣  إمالة فتحة الواو واأللف  
١٦   وقفاإمالة فتحة النون واهلاء ً ⇒ 
١٧      إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒   
١٨   كرس السني   
١٩    ًضم اهلاء وصال    
١٩   إمالة فتحة السني واأللف ♥ 
٢٢     ًضم اهلاء وصال     

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   إسكان اهلاء   



 

  ٢٧٨  قراءة اإلمام الكسائي

٢    إمالة فتحة الياء واأللف: الدوري  ÿ 
٢    إمالة فتحة التاء واأللف  �  
٢      ًوصال ضم اهلاء     
٢    ضم العني    
٢     كرس الباء    
٢     إمالة فتحة الصاد واأللف: الدوري ±   
٣     ًضم اهلاء وصال    
٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣     ًمالة فتحة الراء واهلاء وقفاإ ≤   
٣     إمالة فتحة النون واأللف: ي الدور  ⇒   
٥  ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒ 
٥    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   
٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٧      إمالة فتحة الباء واأللف Š   
٧    إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٧   ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا √  
٧    إمالة فتحة التاء واأللف  � 
٧    إمالة فتحة اهلاء واأللف   
٨    إمالة فتحة الياء واأللف: الدوري  ÿ 
٩  ًإمالة فتحة اجليم واهلاء وقفا –  



 

  ٢٧٩  قراءة اإلمام الكسائي

١٠    حذف الواو   
١١    ًضم اهلاء وصال    
١٣   ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
١٤    وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً ≤  
١٤    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
١٤    كرس السني    
١٤    إمالة فتحة التاء واأللف  �   
١٧      إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒   
١٩     إمالة فتحة السني واأللف ♥  
٢٠      إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒   

٢٠     
 ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا 

 )املوضعني (  ⇒  

٢١     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    
٢٢     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٢٤     إمالة فتحة الباء واأللف: الدوري ‰  
٢٤     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٢٤   إسكان اهلاء   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١     
 ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا 

 )املوضعني (       



 

  ٢٨٠  قراءة اإلمام الكسائي

١   إمالة فتحة الضاد واأللف ∂ 
١     إدغام الدال يف الضاد     
٣     ًاهلاء وقفا امليم وةإمالة فتح ∧  
٣    وتشديد الصاد  وفتح الفاءضم الياء     
٤     مزةكرس اهل     
٤    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٤      ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا    
٥   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٦     كرس اهلمزة     
٦    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٧     ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5  
٧     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا      
٨     واأللفاءإمالة فتحة اهل     
٨     امالة فتحة الياء واأللف: الدوري   ÿ 
٩   واأللفءاإمالة فتحة اهل    
٩     امالة فتحة الياء واأللف: الدوري   ÿ 
١٠      امالة فتحة الفاء وااللف: الدوري  ⊃   

١٠     
نقل حركة اهلمزة إىل السني مع حذف 

 اهلمزة    

١١      امالة فتحة الفاء وااللف: الدوري  ⊃   
١٣    ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   



 

  ٢٨١  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   إسكان اهلاء   
٥    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٦   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 
٦     امالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

٦   
 فتح السني وألف بعدها  

 وكرس احلاء  

٧   امالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٧   إسكان اهلاء   
٧    امالة فتحة العني واأللف ∅ 
٩     امالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
١٢   ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
١٣     امالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٤   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 
١٤     امالة فتحة الصاد واأللف: الدوري ± 

١٤      
 ًفااء واهلاء وقإمالة فتحة الف

⊂ )املوضعني (      

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧   



 

  ٢٨٢  قراءة اإلمام الكسائي

٣  إسكان اهلاء   
٥      امالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
٥     إمالة فتحة امليم واأللف: الدوري ∧  
٨    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒ 
٤    الشنيإسكان   
٤     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٤     كرس السني     
٤   امالة فتحة النون واأللف ⇓  
٥   القاف الضمكرسة  إشامم ∈ 
٨    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٨     ًإمالة فتحة الزاي واهلاء وقفا  ∞   
٩       إدغام الالم يف الذال: أبو احلارث      

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  إسكان اهلاء   
٦     ًلف وقفان واألنوامالة فتحة ال ⇒    
٧     امالة فتحة الالم واأللف 9 



 

  ٢٨٣  قراءة اإلمام الكسائي

١٠     إمالة فتحة النون واأللف: ي الدور  ⇒   
١١    ًإمالة فتحة الباء واهلاء وقفا ‰  
١٥      ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
١٨     الدال واهلاء وقفاإمالة فتحة ً Ÿ   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     واهلاء وقفادالإمالة فتحة ال ً  Ÿ   
١    كرس الباء    
١    ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا ±   
١     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒    
١     إدغام الدال يف الظاء     
٢      ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ   
٣    إسكان اهلاء    
٣  بتنوين الضم  
٣     م اهلاءفتح الراء وض     
٣    إدغام الدال يف اجليم    
٤    وقفااءإمالة فتحة الثاء واهل ً ‘  
٦     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٧   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٧    إمالة فتحة التاء واأللف  �  



 

  ٢٨٤  قراءة اإلمام الكسائي

٨   وقفااءإمالة فتحة الياء واهل ً ÿ  
٩   وقفاإمالة فتحة الباء واهلاء ً ‰  

  
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    
ًاأللف وصال ووقفاإمالة فتحة الضاد و ً 

 ويوقف عليها باهلاء مع إمالتها 
∂   
∂  

٢   وقفا اءإمالة فتحة الالم  واهل ً  ∏ 
٢     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٢  إسكان اهلاء   
٣    ختفيف الراء   
٤     إدغام الدال يف الصاد     
٤     واأللفإمالة فتحة الالم  √  
٤    مهزة مكسورة ثم فتح اجليم والراء    
٤       ًإمالة فتحة الكاف  واأللف وقفا ∇   
٥    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٦      وقفا اءإمالة فتحة الكاف  واهل ً ∇   
٨    وقفا إمالة فتحة الباء  واهلاء ً Š 
٨    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٨     ني واأللف عإمالة فتحة ال ⊕   
٩      إمالة فتحة الواو واأللف    



 

  ٢٨٥  قراءة اإلمام الكسائي

١٠       املوضعني ( ًباهلاء وقفا(    
١٠   القاف الضمكرسة  إشامم ∈  
١١       ًباهلاء وقفا    
١١     وقفا اءإمالة فتحة النون  واهل ً  ⇒   
١٢   مع اإلمالةًباهلاء  وقفا  ⇒  
١٢     ًكرس الكاف وفتح التاء وزاد ألفا بعدها    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

1    إسكان اهلاء   
٢   إسكان اهلاء   
٣     الراء واأللفإمالة فتحة  ≤  
٣  دون ألف وتشديد الواو     

٣     
 إدغام الالم يف التاء 

 الراء واأللفة  إمالة فتحو  ≤  

٤   إسكان اهلاء   
٥       إدغام الدال يف الزاي       
٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧    إسكان اهلاء   
٩    امالة فتحة الالم واأللف 9 
٩     ال يف اجليمإدغام الد     
١١     ضم احلاء     



 

  ٢٨٦  قراءة اإلمام الكسائي

١٢     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
١٤  إسكان اهلاء   
٢٢      امالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٢٣     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    
٢٥     فتحة التاء واأللفإمالة �  
٢٧    ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃  
٢٧   إشامم كرس السني الضم + 
٢٧    القاف الضمكرسة  إشامم ∈  
٢٨     حذف اهلمزة الثانية    
٢٨   إسكان الياء مع املد   
٢٨     إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  
٢٩      بالياء بدل التاء     
٣٠     حذف اهلمزة الثانية    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١        ًوصال إدغام النون يف الواو        
٢   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٧  إسكان اهلاء   

١٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٧    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  



 

  ٢٨٧  قراءة اإلمام الكسائي

٢٢     ً ً ًضم النون وصال     
٢٧     بغنةالالم يف النونإدغام     
٣٢    إمالة فتحة السني واأللف 5 
٣٣     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٣٩    ًاهلاء وقفا امليم وةإمالة فتح ∧   
٤٣  الالم واهلاء وقفاةة فتحإمال ً  √ 
٤٨   إمالة فتحة الدال واأللف   
٤٨   إسكان اهلاء   
٤٩   ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٤٩   إسكان اهلاء   
٥٠     إمالة فتحة الباء واأللف ‰   
٥٢     إمالة فتحة الصاد واأللف: الدوري ±    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٤       إدغام التاء يف الثاء       

٥      ًة فتحة الياء واهلاء وقفاإمال ∼    

٦   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   

٧   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    

٧    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄ 



 

  ٢٨٨  قراءة اإلمام الكسائي

٧    إمالة فتحة العني واأللف ∅ 
٧  ًمالة فتحة الياء واهلاء وقفاإ ÿ   

٨      
 إدغام الالم يف التاء

  مع إمالة فتحة الراء واأللف    ≤   

٨      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    

٩    كرس القاف وفتح الباء    
٩      ًقفاإمالة فتحة اهلمزة واهلاء و 0    

١٠     ًإمالة فتحة الذال واهلاء وقفا ϒ   

١٠    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼  

١١    ًإمالة فتحة الغني واأللف وقفا ) 

١١    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ  

١٢      ًاء واهلاء وقفاإمالة فتحة الر ≤    

١٢     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   

١٣     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ  

١٤     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ  

١٦    إسكان اهلاء                           
١٦     فتحة الياء واهلاء وقفاإمالة ً ∼   

١٧    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    

١٨   إمالة الفاء واأللف و،بالياء بدل التاء ⊃  

١٨   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   



 

  ٢٨٩  قراءة اإلمام الكسائي

٢١    إسكان اهلاء     

٢١    ًاء واهلاء وقفاإمالة فتحة الي ±  

٢١     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   

٢٢     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒ 

٢٢   ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼  

٢٣     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   
٢٤    الياء واهلاء وقفاإمالة فتحة ً ∼   

٢٧      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼     

٢٨     إمالة فتحة النون واأللف ⇒  

٣٢     ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏  

٤٨     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٥٠      إمالة فتحة الكاف واأللف: ي الدور  ∇    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢   Π  إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇Π 
٤   بالياء بدل التاء    
٤      ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    
٤    ًإمالة فتحة السني واهلاء وقفا ⇒ 
٧     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   



 

  ٢٩٠  قراءة اإلمام الكسائي

١١    فتح امليم               

١٥    إمالة فتحة الظاء واأللف # 

١٦       ضمتنوين    

١٦      إمالة فتحة الواو واأللف    

١٧      إمالة فتحة الالم واأللف √  

١٨    إمالة فتحة العني واأللف ∅   

٣١      إمالة فتحة الغني واأللف )   

٣٣     باإلفراد  -ة حذف األلف الثاني  -     

٣٨    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒ 
٤٣   ٍفتح النون وإسكان الصاد   

٤٤  ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا √ 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣      ًضم النون  وصال      

٤      ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧   

٧     إمالة فتحة الذال واأللف : الدوري   ′ 
٢١     ضم الواو الثانية وإسكان الالم     
٢٦       اف واأللفإمالة فتحة الك: ي الدور  ∇    

٢٨    إسكان الياء    



 

  ٢٩١  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣    إمالة فتحة الالم واأللف 9 

٣      ًواأللف وقفا الباءإمالة فتحة ‰  

١٣    حة الدال واأللف إمالة فت Ÿ   

٢٠   فتح القاف  وبعدها ألف  وفتح الالم    

٢٧       إمالة فتحة الضاد واأللف Ó   

٢٨        إمالة فتحة الصاد واأللف ±     

 
 ائيقراءة الكس البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣    ًضم الواو وصال    

٦      ًواأللف وقفا اهلمزةإمالة فتحة 0   
٧     إمالة فتحة اهلاء واأللف : الدوري    

٩    كرس الباء   

١١      ًواأللف وقفا النونإمالة فتحة ∧  

١٦     لة فتحة الصاد واأللف إما ±   

١٩      وقفااءواهل الراءإمالة فتحة ً ≤  

٢٠     إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 

٢٠        وقفااءواهل الفاءإمالة فتحة ً ⊃   

٢٠      إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  



 

  ٢٩٢  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آلية ا

٥     كرس الراء     
١٠      إمالة فتحة الكاف واأللف: ي الدور  ∇   
٢٧   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄ 
٣١      إمالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒   
٣١     ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇  
٣١   ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٣١      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  

٣٣     
ًفتح الذال وزاد ألفا بعدها وحذف مهزة 

 أدبر ثم فتح الدال    

٣٥   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  
٣٨    ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒  
٤٧      إمالة فتحة التاء واأللف  � 
٤٩     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٥٠     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٥٢     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٥٣     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٥٤     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٥٦    لفإمالة فتحة الواو واأل    
٥٦      وقفاإمالة فتحة الراء واهلاء ً ≤    



 

  ٢٩٣  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     ًاهلاء وقفا امليم وةإمالة فتح ∧   
٢      ًاهلاء وقفا امليم وةإمالة فتح ∨   

٣    كرس السني   

٤      امالة فتحة الالم واأللف 9  

٦     امليم واهلاء وقفاةإمالة فتح ً ∧   
١٤     الراء واهلاء وقفاةإمالة فتح ً ⁄  

١٥      امالة فتحة القاف واأللف ⊆   

٢٠       إدغام الالم يف التاء      

٢٠      ًاهلاء وقفا الالم وةإمالة فتح ∏   

٢١      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٢٢      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄   

٢٣      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

٢٤      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ⁄    

٢٥     ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   

٢٧     القاف الضمكرسة  إشامم ∈   

٢٧     بال سكت وإدغام النون يف الراء      

٣١      امالة فتحة الالم واأللف 9  

٣٢       امالة فتحة الالم واأللف √    



 

  ٢٩٤  قراءة اإلمام الكسائي

٣٣         امالة فتحة الطاء واأللف  ≠    

٣٤      امالة فتحة الالم واأللف √   

٣٤       امالة فتحة الالم واأللف √   

٣٥      امالة فتحة الالم واأللف √   

٣٥       امالة فتحة الالم واأللف √   

٣٦    كرس السني   

٣٦     ًاأللف وقفا الدال وإمالة Ÿ   

٣٧       ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃    

٣٧      
  ًإبدال الياء تاء

⇒ األلف  النون وإمالة و   

٣٨       امالة فتحة الواو واأللف     

٣٩      لة فتحة الثاء واأللف اما \   

٤٠         امالة فتحة التاء واأللف �    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   مالة فتحة التاء واأللف إ �  
٢      ًإمالة فتحة الفاء واهلاء وقفا ⊃    

٤      إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇   

٤       بتنوين الفتح مع اإلدغام     

١١         امالة فتحة القاف واأللف ∀    

١١       امالة فتحة القاف واأللف ⊆   



 

  ٢٩٥  قراءة اإلمام الكسائي

١٢        واأللف امالة فتحة الزاي ∞   

١٢     ًاهلاء وقفا النون وةإمالة فتح  ⇒ 

١٤       ًاهلاء وقفا الياء وةإمالة فتح ∼   
١٥      ًاهلاء وقفا الياء وةإمالة فتح ∼   
١٥      بتنوين الفتح مع اإلدغام    

١٦       الفتح مع اإلدغامبتنوين    

١٨       مالة فتحة امليم واأللف إ ∧    

٢١     تنوين كرس     

٢١        تنوين كرس       

٢١       مالة فتحة القاف واأللف إ ⊆    

٢٧      ًاهلاء وقفا الالم وةإمالة فتح ∏   

٢٩        ًاهلاء وقفا الراء وةإمالة فتح ≤     

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٤     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٢١    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٢٣      تشديد الدال     

٣٣      مع إمالتهاًوقفا باهلاء    

٤١     كرس العني     

٤٨     القاف الضمكرسة  إشامم ∈  



 

  ٢٩٦  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢٠      إدغام التاء يف السني     

٣٥      ختفيف الذال     

٣٧  ضم النون  

٣٨       ًاهلاء وقفا الكاف وةإمالة فتح ∇   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٦      ًاهلاء وقفا الفاء وةمالة فتحإ ⊃   

٧      الفاء واهلاء وقفاةإمالة فتح ً ⊇  

٨       الفاء واهلاء وقفاةإمالة فتح ً ⊃   

١٠         الراء واهلاء وقفاةإمالة فتح ً ≤      

١١     ـمهزة مكسورة واحدة ـ عىل االخبار    

١١     
 ًزاد ألفا بعد النون

≤ ًاهلاء وقفا الراء وة وإمالة فتح   

١٢     ًاهلاء وقفا الراء وةإمالة فتح ⁄    

١٣     ًاهلاء وقفا الدال وةإمالة فتح Ÿ  

١٤        ًاهلاء وقفا الراء وةإمالة فتح ≤    

١٥    واأللفالتاءإمالة فتحة  � 

١٥      واأللفالسنيإمالة فتحة  7   
١٦     واأللفالدالإمالة فتحة     



 

  ٢٩٧  قراءة اإلمام الكسائي

١٦     وقفا واأللفالواوإمالة فتحة ً    

١٧     واأللفالغنيإمالة فتحة  )   

١٨       واأللفالكافإمالة فتحة     

١٩       واأللفالشنيإمالة فتحة   ́    

٢٠    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٢٠    ًاهلاء وقفا الياء وةإمالة فتح ÿ 

٢٠       واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    

٢١      واأللف الصادإمالة فتحة ±   

٢٢       واأللف العنيإمالة فتحة ⊕   

٢٣         واأللف الدالإمالة فتحة      

٢٤       واأللف الالمإمالة فتحة 9   

٢٥      ًاهلاء وقفا الراء وةإمالة فتح ≤   

٢٥        واأللف الالمإمالة فتحة √     

٢٦     ًاهلاء وقفا الراء وةإمالة فتح ⁄  

٢٦      واأللف الشنيإمالة فتحة  ́   

٢٧       واأللف النونإمالة فتحة  ⇒  

٢٨        واأللف الواوإمالة فتحة     

٢٩       احلاء واأللفإمالة فتحة  ™    

٣٠      واأللف احلاء إمالة فتحة  š  

٣١       واأللف العنيإمالة فتحة  ∅   



 

  ٢٩٨  قراءة اإلمام الكسائي

٣٢        واأللف السنيإمالة فتحة  ♠    

٣٤     ًاهلاء وقفا امليم وةإمالة فتح  ∨    

٣٤        واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    

٣٥     واأللف العنيحة إمالة فت ⊕  

٣٦       واأللفإمالة فتحة الراء ≤    

٣٧      واأللف الغنيإمالة فتحة )   

٣٨       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٩         واأللف الواوإمالة فتحة      

٤٠     وقفااء واأللفإمالة فتحة اهل ً    

٤٠       واأللف الواوإمالة فتحة     

٤١    ًاهلاء وقفا النون وةإمالة فتح  ⇒  

٤١         واأللف الواوإمالة فتحة      

٤٢        واأللف السنيإمالة فتحة  ♠   

٤٣        واأللف الراءإمالة فتحة  ≤   

٤٤        واأللف اهلاءإمالة فتحة     

٤٥       واأللف الشنيإمالة فتحة  ±  

٤٦     ًاهلاء وقفا الياء  وةإمالة فتح  ∼  

٤٦       واأللف احلاءإمالة فتحة  ™   

 
 قراءة الكسائي ــــــــــــانالبيـــــــــ رواية حفص  اآلية
١        واأللف الالمإمالة فتحة √   



 

  ٢٩٩  قراءة اإلمام الكسائي

٢     واأللف امليمإمالة فتحة ∧   

٣      واأللف الكافإمالة فتحة   
٤     ضم العني     

٤      واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   

٥        واأللف النونإمالة فتحة ⇒    

٦      واأللف الدالإمالة فتحة  Ÿ   

٧     واأللف الكافإمالة فتحة    

٨      واأللف العنيإمالة فتحة ⊕   

٩   إسكان اهلاء   
٩      لفواأل الشنيإمالة فتحة  ́   

١٠       واأللف اهلاءإمالة فتحة    

١١       ًاهلاء وقفا الراء  وةإمالة فتح ≤    

١٣      ًاهلاء وقفا امليم  وةإمالة فتح ∨   

١٩    الفاء  واهلاء وقفاةإمالة فتح ً ⊃  

٣١      ًاء وقفااهل اهلاء  وةإمالة فتح    

٣٨       الراء  واهلاء وقفاةإمالة فتح ً ≤    

٣٩     الكاف واهلاء وقفاةإمالة فتح ً ∇   

٣٩       ًاهلاء وقفا و الراء ةإمالة فتح ⁄     

 
 اءة الكسائيقر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٨        ًاهلاء وقفا الدال  وةإمالة فتح     



 

  ٣٠٠  قراءة اإلمام الكسائي

١٠   تشديد الشني   

١٢     ختفيف العني    

١٣     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا  ⇒  
١٦     واأللف الواوإمالة فتحة :الدوري    

٢٠      ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا      

٢٣    لفاهلمزة واألالراء وإمالة فتحة ∫⁄  

٢٤     بالظاء بدل الضاد)  ( Ò   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٧   واأللف الواو فتحة إمالة    
٩     إدغام الالم يف التاء     
١٧   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄ 
١٨   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄ 

 
 ائيقراءة الكس البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٧      إمالة فتحة اجليم واأللف: الدوري  •  
٨   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄ 
١٣        واأللفالالمإمالة فتحة   9  

١٤    
مل يسكت عىل الالم وأدغمها يف الراء 

 وأمال األلف والراء  ⁄ 

١٨    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   



 

  ٣٠١  قراءة اإلمام الكسائي

١٩   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٢٦     
فتح اخلاء وبعده ألف وحذف األلف 

 الثاينة    

٣١       ًضم امليم وصال      
٣١   ًزاد ألفا بعد الفاء  
٣٤      إمالة فتحة الفاء واأللف: الدوري   ⊃  
٣٦      إدغام الالم يف الثاء      

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١٢   
 ضم الياء وفتح الصاد وتشديد الالم 

9 الة فتحة الالم واأللف وإم  

١٥    امالة فتحة الالم واأللف 9 

١٩      فتح الباء    

٢١          ضم امليم         

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     امالة فتحة النون واأللف: الدوري  ⇒  

١٤    إسكان اهلاء   

١٥    كرس الدال     

١٧   امالة فتحة التاء واأللف � 



 

  ٣٠٢  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢     مالة فتحة الراء واأللفإ ⁄  

٤    ختفيف شدة امليم   

٩    وقفا واأللفمالإمالة فتحة ال ً 9  

١٠       ًإمالة فتحة الواو واهلاء وقفا      

١٧       إمالة فتحة الكاف واأللف: الدوري  ∇  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان اية حفصرو  اآلية
١     وقفا واأللفالالمإمالة فتحة ً 9 
٢       واأللفالواوإمالة فتحة      
٣  ختفيف الدال   
٣    واأللفالدالإمالة فتحة  Ÿ  
٤      واأللف العنيإمالة فتحة ∅    
٥      واأللفالواوإمالة فتحة     
٦     واأللفالسنيإمالة فتحة   5 
٧    واأللفالفاءإمالة فتحة  ⊃  
٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٩    واأللفإمالة فتحة الراء   ≤    
١٠    واأللفالشنيإمالة فتحة   ́ 



 

  ٣٠٣  قراءة اإلمام الكسائي

١١      وقفا واأللفالقافإمالة فتحة ً ⊆    
١٢    وقفا واأللفالالمإمالة فتحة ً 9 
١٢     واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
١٣      واأللفالياءإمالة فتحة  ∼   
١٤     واأللفالكافإمالة فتحة    
١٥     واأللفالالمإمالة فتحة  9  
١٦      إدغام الالم يف التاء      
١٦     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٧      ًواهلاء وقفاإمالة فتحة الراء ≤  
١٧     واأللفالقافإمالة فتحة  ⊆  
١٨     واأللفالالمإمالة فتحة  √  
١٩     واأللفالسنيإمالة فتحة  7    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    لتاء واأللف اإمالة فتحة  � 

١       ًواهلاء وقفا الياءإمالة فتحة ∼   

٣     ًواهلاء وقفا الالمإمالة فتحة ∏ 

٣     ًواهلاء وقفا الباءإمالة فتحة ‰  

٤     واأللفالالمفتحة إمالة  9  

٤      ًواهلاء وقفا الياءإمالة فتحة ∼   



 

  ٣٠٤  قراءة اإلمام الكسائي

٥      واأللف   القافإمالة فتحة ⊆   

٥     ًواهلاء وقفا الياءإمالة فتحة ∼  

٨       ًواهلاء وقفا امليمإمالة فتحة ∧   

٩     ًواهلاء وقفا الياءإمالة فتحة ∼   

١٠    ًوقفاواهلاء  النونإمالة فتحة  ⇒ 

١٠     ًواهلاء وقفا الياءإمالة فتحة ∼   

١١       ًواهلاء وقفا الياءإمالة فتحة ∼    

١٢    ًواهلاء وقفا الياءإمالة فتحة ÿ  

١٥       ًواهلاء وقفا الفاءإمالة فتحة ⊇    

١٦     ًواهلاء وقفا الثاءإمالة فتحة ’   

٢٣    الالم واأللفإمالة فتحة  √  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣       كرس الواو        

١٥      الالم واأللفإمالة فتحة  9  

١٦      الالم واأللفإمالة فتحة  9  

٢٣      إشامم كرسة اجليم الضم  &   

٢٣    النون واأللفإمالة فتحة  ⇓  

٢٣     الراء واأللفإمالة فتحة  ≤   

٢٥     فتح الذال    



 

  ٣٠٥  قراءة اإلمام الكسائي

٢٦    فتح الثاء   

٢٧         ًالنون واهلاء وقفا إمالة فتحة ⇒      

٢٨       ًالياء  واهلاء وقفا إمالة فتحة ∼    

٢٨    ًالياء  واهلاء وقفا إمالة فتحة  ∼   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٥     كرس السني   

٧    كرس السني   

١١      ًالباء واهلاء وقفا إمالة فتحة ‰    
١٢    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   

١٢        ًالباء واهلاء وقفا إمالة فتحة ‰     
١٣   فتح الكاف   

١٣  
 تنوين فتح

  ًالباء واهلاء وقفا إمالة فتحة 

١٤    وفتح امليماأللف  وحذففتح اهلمزة  

١٤       ًالباء واهلاء وقفا إمالة فتحة ‰    

١٥       واهلاء وقفا باءالإمالة فتحة ً Š    

١٦      واهلاء وقفا باءالإمالة فتحة ً Š  

١٧        ًامليم واهلاء وقفا إمالة فتحة ∧     
١٨        ًالنون واهلاء وقفا إمالة فتحة ⇒      

١٩       ًامليم واهلاء وقفا إمالة فتحة ∧    



 

  ٣٠٦  قراءة اإلمام الكسائي

٢٠     
 ًإبدال اهلمزة واوا

Ÿ ًالدال واهلاء وقفا إمالة فتحة    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١      إمالة فتحة احلاء واأللف  ™    

٢     إمالة فتحة الالم واأللف  9  

٣      إمالة فتحة اهلاء واأللف: الدوري      

٣     إمالة فتحة الالم واأللف  9    

٤    إمالة فتحة الشني واأللف  ±  

٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٦   إمالة فتحة احلاء واأللف  ™  

٧     تحة الواو واأللفإمالة ف    

٨      إمالة فتحة الواو واأللف      

٩     إمالة فتحة الكاف واأللف     

١٠    إمالة فتحة السني واأللف  ♠ 
١١     إدغام التاء يف الثاء      
١١        تحة الواو واأللفإمالة ف       

١٢    إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   
١٣    إمالة فتحة الياء واأللف  ∼  
١٤     إمالة فتحة الواو واأللف     
١٥    إمالة فتحة الباء واأللف  ‰  



 

  ٣٠٧  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص ة اآلي
١     إمالة فتحة الشني واأللف  ́  

٢      إمالة فتحة اهلاء واأللف: الدوري     

٢     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٣   إمالة فتحة الثاء واأللف \  

٤     إمالة فتحة التاء واأللف �    

٥   إمالة فتحة الطاء واأللف ≠  

٥      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆     

٦        إمالة فتحة النون واأللف ⇒     

٧      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

٨        إمالة فتحة النون واأللف ⇒     

٩        إمالة فتحة النون واأللف ⇒     

١٠      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
١١    إمالة فتحة الدال واأللف     
١٢    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
١٣      ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤  

١٣    إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٤    إمالة فتحة الظاء واأللف  #  
١٥     إمالة فتحة الالم واأللف  9 



 

  ٣٠٨  قراءة اإلمام الكسائي

١٥    ًفاإمالة فتحة القاف واأللف وق ⊆  
١٦     إمالة فتحة الالم واأللف √  
١٧      ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆    
١٨       إمالة فتحة الكاف واأللف     

١٩     ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  

١٩     ي واأللفإمالة فتحة الزا  ∞  
٢٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9   

٢١    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     إمالة فتحة احلاء واأللف ™  
٢    ة فتحة اجليم واأللفإمال •   
٣    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٤       ًإمالة فتحة الراء واهلاء وقفا ≤   
٤    إمالة فتحة الالم واأللف √   
٥    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  
٦   إمالة فتحة الواو واأللف   
٧   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٨    إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
١١   ًإمالة فتحة امليم واأللف وقفا ∧  



 

  ٣٠٩  قراءة اإلمام الكسائي


 


  

 
 قراءة الكسائي ـــــــــــــــــــــانالبي رواية حفص  اآلية
٦     إمالة فتحة الغني واأللف )  
٧   إمالة فتحة الراء واهلمزة واأللف ∫⁄ 
٧      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
٨    إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٩     حذف اهلمزة    
٩   إمالة فتحة اهلاء واأللف   
١٠   إمالة فتحة الالم واأللف 9 
١١     حذف اهلمزة    
١١   لفإمالة فتحة الدال واأل Ÿ  
١٢     إمالة فتحة الواو واأللف     
١٣     حذف اهلمزة    
١٣    إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٥     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼    



 

  ٣١٠  قراءة اإلمام الكسائي

١٦    ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼  
١٦    الباء واهلاء وقفا إمالة فتحة ً Š  
١٦    ًإمالة فتحة اهلمزة واهلاء وقفا 0  
١٨      ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼     

  
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏  
٢   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄ 
٢    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏  
٣    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏  
٤       ًإمالة فتحة الكاف واهلاء وقفا ∇    
٥    كرس الالم    

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
٣    ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧  
٤     ًإمالة فتحة النون واهلاء وقفا ⇒   
٥     ًمالة فتحة امليم واهلاء وقفاإ ∧  
٦    إمالة فتحة النون واأللف: الدوري ⇓ 
٦     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ    
٧     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ    



 

  ٣١١  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي ـــــــــانالبيــــــــــــ رواية حفص  اآلية
٥    إمالة فتحة احلاء واأللف š  

٦   إشامم الصاد صوت الزاي <  


 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٣     األلفإمالة فتحة الراء و ⁄  

٧     إسكان اهلاء     

٧    ًإمالة فتحة الشني واهلاء وقفا ± 

٧     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼  

٩       ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ÿ    

١٠     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

١١     ًإمالة فتحة الياء واهلاء وقفا ∼   

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١        اهلاء واأللفإمالة فتحة     

٦    ضم التاء     



 

  ٣١٢  قراءة اإلمام الكسائي


 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية 

١     ًإمالة فتحة الزاي واهلاء وقفا ∞   

١    ًإمالة فتحة الزاي واهلاء وقفا ∞  

٢  تشديد امليم    

٣   كرس السني   

٤     ًء وقفاإمالة فتحة امليم واهلا ∧   

٥    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٥      ًإمالة فتحة امليم واهلاء وقفا ∧    

٦     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ    

٧     ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا Ÿ  

٨      
 ًل اهلمزة واواإبدا

Ÿ ًالدال واهلاء وقفا إمالة فتحة    

٩    ضم العني وامليم    

٩    ًإمالة فتحة الدال واهلاء وقفا   



 

  ٣١٣  قراءة اإلمام الكسائي


 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    ًإمالة فتحة الالم واهلاء وقفا ∏  

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     حذف اهلمزة    


 

 
 الكسائيقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٦  إسكان الياء  


 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    إمالة فتحة النون واأللف   ⇒ 
٣     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٤   
 ًضم التاء وصال

 ً إمالة فتحة الالم واهلاء وقفاو
  
√  



 

  ٣١٤  قراءة اإلمام الكسائي

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤      إبدال الواو مهزة     


 

 
 قراءة الكسائي البيـــــــــــــــــــــان صرواية حف  اآلية
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   حركات٤التوسط يف الشاطبية والتيسري: املتصلو  املد املنفصل

 : وهيهااختلف فيوهناك عدة كلامت 
                                          

ورش - املتـصل واملنفـصل -ًلـرضبني مجيعـا ًوأطوهلم مدا يف ا :٣٠قال الداين يف التيسري ص  )١(
ومحزة ودوهنام عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودوهنام أبـو عمـرو مـن طريـق أهـل العـراق 

 يف الرسالة الغراء ص  شيخنا النحاسقال.فجعلها أربع مراتب .وقالون من طريق أيب نشيط اهـ
الكـسائي و ابـن عـامر  حركـات ، ٥ حركات ، وعاصم ٦املتصل يمد عند ورش ومحزه :  ٤١

 . حركات ٣ حركات، وأبو عمرو وقالون وابن كثري ويعقوب وأبو جعفر ٤وخلف
)١ -)٢. ﴿    ﴾]الروم وهو املقدم، واإلشامم: وجهانيف الشاطبية:]١١:يوسف  
فيها الروم فقط إذ مل يذكر يف التيسري غـريه ، :٣٨ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص 

وانظـر رشحـه الـدر النثـري  وهو الذي أختاره وبه أقول،: ١٢٧ يف التيسري ص وقال الداين
وأمجعو عىل إدغامه واختلفـوا : ٢٣٨ ص١وقال ابن اجلزري يف النرش ج ،٦٥٠للاملقي ص 

ًيف اللفظ فبعضهم جيعلها روما وبعضهم جيعلها إشامما وهو اختياري ألنه أقـرب إىل حقيقـة  ً
   . اإلدغام وأرصح يف اتباع الرسم

﴿باب  .٢      ﴾ : اإلبدال وهو املقدم، والتسهيل: وجهانيف الشاطبية . 
 ،١٢٢قدم الداين التسهيل، وانظر التيسري ص :٤٨ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص

وامجعوا عىل تليـني مهـزة الوصـل وعـدم حـذفها :٢٩٣ ص١ج وقال ابن اجلزري يف النرش
ً فمنهم من أبدهلا ألفا خالصة ، قال الداين هذا قول أكثـر النحـويني، واختلفوا يف كيفية ذلك

 .والوجهان جيدان: وقال آخرون تسهل بني بني ، وقال الداين يف اجلامع
٣.﴿   ﴾]الرتقيق وهو املقدم، والتفخيم:يف الشاطبية وجهان] ٦٣:الشعراء . 

داء إىل التفخيم وهـو الـذي وذهب سائر أهل األ...: ٧٧ ص٢النرش  ج  قال ابن اجلزري يف
= 

 ٣١٥ اإلمام الكسائيقراءة  



 

 ٣١٦ اإلمام الكسائيقراءة  

                                          
يظهر من نص التيسري،  ونص عىل الوجهني الداين يف جامع البيان والوجهـان صـحيحان =

إال أن النصوص متواترة عىل الرتقيق وحكى غري واحد عليه اإلمجاع، وذكـر الـداين يف غـري 
 مـن أجـل حـرف االسـتعالء ثـم قـال) فرق(التيسري واجلامع أن من الناس من يفخم راء 

 .واملأخوذ به الرتقيق ألن حرف االستعالء قد انكرست صولته لتحركه بالكرس
٤. ﴿       ﴾]كرس امليم. ٢ضم امليم .١: وجهان:يف الشاطبية:]٧٤، ٥٦:الرمحن. 

الدوري بضم األول وأبو احلارث بضم الثاين كذلك قراءيت  :١٦٠ ص يف التيسريقال الداين
 .٥٧١وانظر التحبري البن اجلزري ص . كرواية الدوريوالذي نص عليه أبو احلارث
وبالضم قرأ الداين عىل أيب الفتح بالروايتني، وروى :٢٨٥ ص٢ج وقال ابن اجلزري يف النرش

 .برواية أيب احلارث كرس األول وضم الثاين عن شيخه ابن غلبون
ط هـو قـراءة ضم امليم يف املوضع األول فق:١٠٠ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص
وهذا هو الوجـه . رأ يف املوضع الثاين بكرس امليم قًالداين عىل أيب الفتح يف الروايتني مجيعا، وي

 .الراجح يف األداء وهو الذي عول عليه الداين يف املفردات، ونص عليه يف جامع البيان
وقع قبل اهلاء أحد ًأمال اهلاء واحلرف الذي قبلها وقفا،إذا :يف الشاطبية :إمالة هاء التأنيث .٥

بـرشط أن ) أكهر( وكذلك إذا وقع قبلها أحد حروف ،)فجثت زينب لذود شمس(حروف 
 .يسبقها ياء أو كرس أو ساكن قبله كرس

وهو الذي عليه أكثر األئمة، وجلة أهل األداء وعمل : ٦٢ ص٢ج قال ابن اجلزري يف النرش
ياره واختيار أبـو القاسـم الـشاطبي اجلامعة ،وبه قرأ الداين عىل شيخه ابن غلبون، وهو اخت

 .  وأكثر املحققني
وهو قول ابن جماهـد وأصـحابه، والـنص عـن الكـسائي يف  :٤٢قال الداين يف التيسري ص 

 إال إذا كان قبل اهلـاء ألـف ، واألول اختاراستناء غريها معدوم وبذلك قرأت عىل أيب الفتح
  .فال إمالة فيه

اختـار الـداين املـذهب األول ورواه عـن ابـن :٧٣ّراء صقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغ
والذي يقرأ من طريق التيسري يرجح له املذهب الثاين ألن الداين قرأ به عـىل أيب الفـتح، جماهد، 

وهو الطريق املسندة يف التيسري، واختياره خروج عن طريق التيسري، فالراجح يف األداء اإلمالـة 
  . قبلها إال إذا سبقها ألفًمطلقا هلاء التأنيث واحلرف الذي



 

 ٣١٧ اإلمام الكسائيقراءة  

 
 طلبـة من ًاكثري نإف لذا ،سالمياإل العامل معظم يف املشهورة هي الشاطبية طريق نإ

 منظومته يف اختار قد اهللا رمحه الشاطبي نأ علمون ،الطرق من غريها عرفي ال العلم

 بيـنام الـسبع القـراءات مـن رواية كلل ًواحدا ًطريقا )التهاين ووجه مايناأل حرز(

 يف النـرش( هكتابـ يف اجلـزري ابـن مجـع قـدو ،خـرىأ ًطرقـا العلامء من هغري اختار
 هـذا نأ مالحظـة مـع ،القـراءات بكتـ من ًكتابا ومخسني ثامنية )العرش القراءات

 .ًاطريق ٩٨٠ بلغت التي بطرقهم العرشين برواهتم العرش القراء شمل الكتاب
 : طريقني رئيسنيالدوريحفص رواية وقد اختار ابن اجلزري ل

 :قان يطر  وعنه الرضيرعثامن سعيد بن عبد الرحيم البغداديأيب  :األول
 . ًًطريقا) ١٦ (شم وعنهطاهر عبد الواحد بن أيب هاأيب  -أ
 . )طريقان( وعنه أيب بكر أمحد بن نرص بن منصور الشذائي -ب

 :طريقان وعنه الفضل جعفر بن حممد بن أسد النصيبيأيب  :الثاين 
 .طرق) ٤( وعنه بكر حممد بن عيل بن اجللندأيب  - أ
 .)طريقان( وعنه يزويه الدمشقيعمر عبد اهللا بن أمحد بن دأيب  -ب

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ـــــرق ـــــنهم ط ـــــرواة ع ـــــذه ال   وه
ـــــــع   بـــــــاثنني يف اثنـــــــني وإال أرب

 

  أصــــــحها  يف  نــــــرشنا   حيقــــــق
ــــع ــــق جتم ــــف طري   فهــــي زهــــا أل

 
 

 .١٣٧ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .١٣٨ ص١ النرش  ج ًين طريقا للدوري، وعرشأربعفهذه تتمة :  قال ابن اجلزري)٣(



 

 ٣١٨ اإلمام الكسائيقراءة  

 : طريقني رئيسنيرواية أيب احلارث الليث بن خالدختار ابن اجلزري لوقد ا
 :قان يطر  وعنهعبد اهللا حممد بن حييى البغدادي الكسائي الصغريأيب  :األول

 .طرق) ٧ (احلسن أمحد بن احلسن البطي وعنهأيب  -أ
 . ًاقيطر) ٢٤(عنه أيب إسحاق إبراهيم بن زياد القنطري و -ب

 :طريقان وعنهدادي د سلمة بن عاصم البغحممأيب  :الثاين 
 .طرق) ٦( وعنه  امللقب بثعلببن حييى الشيبايناس  أمحد عبأيب ال - أ
 .طرق) ٣(فر حممد فرج الغساين البغدادي وعنه عجأيب  -ب

 .وإليك هذه الطرق مبينة يف اجلداول التالية

                                          
 .١٣٤ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )١(
 .١٣٦ ص١ النرش  ج ًفهذه تتمة أربعني طريقا أليب احلارث ،:  قال ابن اجلزري)٢(



 

 ًطريقا) ١٨(  وعنهعثامن سعيد بن عبد الرحيم البغداديأيب  طرق) ٦ (وعنه الفضل جعفر بن حممد بن أسد النصيبيأيب 

طاهر عبـد الواحـد بـن أيب أيب 
 ًطريقا) ١٦ (هاشم وعنه

أيب بكر أمحد بن نرص بن منصور 
 )طريقان( وعنه الشذائي

 بكر حممد بن عيل بن اجللندأيب 
 طرق) ٤(وعنه 

يزويـه دعمر عبد اهللا بـن أمحـد بـن أيب 
 )طريقان( وعنه الدمشقي

 يسطريق الفار -

 طرق) ٧ (طريق احلاممي -

 طرق) ٣ ( السوسنجردي  طريق -

 طرق) ٣( الصيدالين طريق  -

  اجلوهري طريق -

 ي طريق املصاحف -



 

 ًطريقا) ٣١(  وعنهعبد اهللا حممد بن حييى البغدادي الكسائي الصغريأيب  طرق) ٩ (وعنهدادي حممد سلمة بن عاصم البغأيب 

ــن احلــسن أيب  احلــسن أمحــد ب
 طرق) ٧ (البطي وعنه

أيب إسحاق إبراهيم بن زياد القنطري 
 ًاقيطر) ٢٤(عنه و

ــأيب ال ــى اس  أمحــد عب ــن حيي ب
 طرق) ٦( وعنه الشيباين

فر حممد فرج الغساين البغـدادي عجأيب 
 طرق) ٣(وعنه 

  طريق زيد بن عيل بن أيب بالل -
 طرق) ٥(وعنه 

  طريق أيب عيسى بكار بن أمحد -
 )طريقان(وعنه 

  مرة بن بد اهللا بن عحممد طريق -
 ًطريقا) ١٨(وعنه 

 طريق أيب القاسم  نرص بن عيل الرضير -
 طرق) ٣(وعنه 

  طريق فارس بن موسى الفريض -
 طرق) ٣(وعنه 

  



 

 ٣٢١ اإلمام الكسائيقراءة  


 

 مـن عـدة كـسائيال اءةرقاختار اإلمام حممد بن اجلزري رمحه اهللا طرق 
 :كتب وهي 

  أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي البغدادي – كتاب السبعة .١
 ). ه ٣٢٤ت (
أليب بكـر أمحـد بـن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم  – كتـاب الغايـة .٢ 

 ). ه ٣٨١ت (النيسابوري 
  أليب القاسم عبد اجلبار بن أمحد بن عمر الطرسويس – كتاب املجتبى. ٣
 ). ه ٤٢٠ت (
 .) ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين :التيسري يف القراءات السبع. ٤

أليب ): القراءات العرش وقراءة األعمش(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة .٥
 .) ه٤٣٨ :ت(لكي عيل احلسن بن حممد البغدادي املا

 أليب الفتح عبد الواحـد بـن احلـسني بـن شـيطا :التذكار يف القراءات العرش.٦
 .) ه٤٤٥: ت(البغدادي 

أليب احلسن عيل بن حممد بن عيل  :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.٧
 .) ه٤٥٠ :ت(بن فارس اخلياط البغدادي 

 أليب القاسم يوسف بـن :دة عليهاالكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائ.٨
 .) ه٤٦٥:ت(عيل بن جبارة اهلذيل املغريب 



 

 ٣٢٢ اإلمام الكسائيقراءة  
 رشيـح بـن أمحـد الرعينـي اإلشـبييل  حممد بـن أليب عبد اهللا– كتاب الكايف .٩

 ). ه ٤٧٦ت(
  أليب معـرش عبـد الكـريم الطـربي– يف القراءات الـثامن كتاب التلخيص .١٠

 ). ه ٤٧٨ت (الشافعي 
 إسامعيل موسى بن احلسني بن إسامعيل بـن موسـى أليب- كتاب الروضة .١١

 ). ه ٤٨٠ت ( املعدل

 أليب طاهر أمحد بن عـيل بـن سـوار البغـدادي :املستنري يف القراءات العرش.١٢
 .) ه٤٩٦:ت(

أليب عــيل احلــسن بــن خلــف بــن بليمــة القــريواين  :تلخــيص العبــارات. ١٣
 .) ه٥١٤:ت(

أليب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر  :عالتجريد لبغية املريد يف القراءات السب. ١٤
 . ) ه٥١٦ :ت(بن عتيق الصقيل املعروف بالفحام 

يس الواسـطي ِالنَر القاَدنُْ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:اإلرشاد يف العرش.١٥
 .) ه٥٢١: ت(

ار القالنـيس الواسـطي َدنْـُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:الكفاية الكربى.١٦
 . ) ه٥٢١: ت(
 أليب منصور حممد بن عبد امللـك بـن – كتاب املوضح يف القراءات العرش .١٧

 ). ه ٥٣٩ت (احلسن بن خريون العطار 
امللـك بـن  أليب منصور حممـد بـن عبـد – كتاب املفتاح يف القراءات العرش.١٨

 ). ه ٥٣٩ت (احلسن العطار البغدادي 



 

 ٣٢٣ اإلمام الكسائيقراءة  
ش واختيـار خلـف املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابـن حميـصن واألعمـ.١٩

 أليب حممد عبـد اهللا بـن عـيل املعـروف بـسبط اخليـاط البغـدادي :واليزيدي
 .) ه٥٤١:ت(

  أليب حممـد عبـد اهللا بـن عـيل سـبط اخليـاط:الكفاية يف القـراءات الـست.٢٠
 .) ه٥٤١:ت( البغدادي

بن ا أليب الكرم املبارك بن احلسن :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.٢١
 ). ه٥٥٠:ت(ان الشهرزوري فتح

 أليب العـالء احلـسن بـن أمحـد العطـار :غاية االختصار يف القراءات العرش.٢٢
 ). ه٥٦٩ :ت(اهلمذاين 

لإلمام أيب حممد القاسم بن فريه  ):متن الشاطبية(حرز األماين ووجه التهاين .٢٣
 .) ه ٥٩٠ :ت(الشاطبي 

 . يف اجلدول التايلً مبينايكسائالواليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق 
 
 

  



 
   

 
 عثامن سعيد بن عبد الرحيم البغداديأيب  جعفر بن حممد بن أسد النصيبي

 يزويه دعمر عبد اهللا بن أمحد بن أيب  بكر حممد بن عيل بن اجللندأيب   أيب بكر أمحد بن نرصالشذائي طاهر عبد الواحد بن أيب هاشمأيب 

 الكامل -

 طريق الداين -

 التجريد -

 اجلامع -

 املصباح -

 الكامل -

 املستنري -

 غاية أيب العالء -

 روضة املالكي -

 املبهج -

 املصباح -

 التيسري -

 الشاطبية -

 تلخيص ابن بليمة -



 
 

 
 

 حممد بن حييى البغدادي الكسائي الصغري داديسلمة بن عاصم البغ

  حممد فرج الغساين البغدادي  يباينبن حييى الشأمحد  إبراهيم بن زياد القنطري أمحد بن احلسن البطي

 التبرصة -

 اهلداية -

 اهلادي -

 الكامل -

 التذكرة -

 السبعة -

 التجريد -

 اجلامع -

 املصباح -

 الكامل -

 املستنري -

 غاية أيب العالء -

 املبهج -

 الكايف -

 املوضح -

 املفتاح -

 الكفاية الكربى -

 التيسري -

 الشاطبية -

 التجريد -

 الكامل -

 اهلداية -

 مهران نغاية أب -

 تلخيص ابن بليمة -

  و الفرج البكري طريق أب-
  الء اهلمذاينعال طريق أيب -
  طريق ابن سوار-

  



 

 ٣٢٦ اإلمام الكسائيقراءة  


 

هـا ءارق  ضـمنللكسائية ءراقن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  أمع 
  :نجملها فيام ييل مورهنا اختلفت يف بعض األأال إصول فقت يف كثري من األتا
 ).  حركات٤التوسط (والطيبة يف الشاطبية : املد املنفصل •
 ). حركات٤التوسط (    يف الشاطبية:املد املتصل •

 .حسب الطريق) ٦، ٤( يبةما يف الطأ
  )منفصل، متصل( :التقاء املدين •

 )٤،٤( :الشاطبية
 ).٦، ٤( ،)٤،٤(: الطبية  
• ﴿   ﴾]١:مريم[، ﴿  ﴾]٢:الشورى[ 
 .٤أو٦  متد العني يف الشاطبية  
 .٦، ٤، ٢ العني  ياءمتد : يبةما يف الطأ

 :ءايعند اليف النون غنة ال
 .غنةناقص ب إدغام  الشاطبية 

 . من بعض طرق الطيبةبدون غنة إدغام .٢ .بغنة إدغام .١: الطيبة وجهان
                                          

 ومـا بعـدها ، رشح طيبـة النـرش ٢٤٧ ص١انظر النرش يف القراءات العرش البـن اجلـزري ج )١(
 . وما بعدها ٣٧٨ص١للنويري ج 

 .٩ص منحة موىل الرب ملحمد األبياري،  ٢٧١ ص١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 .١٩ ص، منحة موىل الرب ملحمد األبياري٢٠ ص٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(



 

 ٣٢٧ اإلمام الكسائيقراءة  

∧﴿ : إمالة األلف األوىل يف•  ﴾ ،﴿≤  ﴾،﴿≤  ﴾ ،﴿ √  ﴾. 
 .الفتح: الشاطبيةالدوري 

 . اإلمالة-٢ الفتح، -١: الطيبة وجهان
﴿ يفبسبب الراء املجرورة إمالة األلف  •    ﴾ ]٣١:املائـدة[، ﴿   ﴾ 

﴿ ،]٢٦:األعراف[ ،]٣١:املائدة[  ﴾ ]٢٢:الكهف[. 
 .الفتح: الشاطبيةالدوري 

 . اإلمالة-٢ الفتح، -١: الطيبة وجهان
(﴿ : إمالة األلف يف•  ﴾ ]٤٠:ةتوبال[. 

 .إمالة: الدوري الشاطبية
 . اإلمالة-٢ الفتح، -١: الطيبة وجهان

﴿ : إمالة األلف يف• ‰  ﴾]٢٤:رشاحل[. 
 .إمالة: الدوري الشاطبية
 . اإلمالة-٢ الفتح، -١: الطيبة وجهان

                                          
ألجل إمالة األلف بعد الـالم فهـي إمالـة ) فعال( إمالة عني الفعل أي األلف الواقعة بعد عني )١(

 .٢٠ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ٥٠ ص٢مالة، النرش البن اجلزري جاإل
 .١٩ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ٣٠ ص٢ النرش البن اجلزري ج)٢(
 . ١٩ص، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ٤٣ ص٢ النرش البن اجلزري ج)٣(
 .١٩ص بياري، منحة موىل الرب ملحمد األ ٣٠ ص٢ النرش البن اجلزري ج)٤(



 

 ٣٢٨ اإلمام الكسائيقراءة  

 ً.احلرف الذي قبلها وقفا إمالة هاء التأنيث و•
فجثـت زينـب (يميلها إذا وقع قبل اهلاء أحد حـروف . أ:وجهان: الشاطبية
برشط أن يسبقها ياء ) أكهر(وكذلك إذا وقع قبلها أحد حروف ، )لذود شمس

 . أو ساكن قبله كرسأو كرس
 .اإلمالة عند مجيع األحرف عدا األلف. ب

 .كالشاطبية. ١:انوجه: الطيبة 
، )فجثـت زينـب لـذود شـمس(إذا وقع قبل اهلاء أحـد حـروف يميلها . ٢

 .برشط أن يسبقها ياء أو كرس) كر(وكذلك إذا وقع قبلها أحد حروف 
 .وقف عىل مرسوم اخلط ال•
﴿    ﴾]١٨:النمل[، ﴿    ﴾]٥٣:الروم.[ 

 .ًوقفا إثبات الياء: الشاطبية
 . حذفها-٢ء ،  إثبات اليا-١: الطيبة وجهان

• ﴿       ﴾]٧٤، ٥٦:الرمحن[ 
 .كرس امليم. ٢ضم امليم .١: وجهان:يف الشاطبية

 .فإذا قرأت بالضم يف املوضع األول تكرس املوضع الثاين والعكس بالعكس

                                          
 .٢٣ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ٦٢ ص٢ النرش البن اجلزري ج)١(
 .٢٥ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ١٠٤ ص٢ النرش البن اجلزري ج)٢(



 

 ٣٢٩ اإلمام الكسائيقراءة  
 .كالشاطبية. ١:أربعة أوجه: الطيبة 

 .كرس األوىل وضم الثانية أليب احلارث.٢
 .الضم يف املوضعني للروايتني.٣
 . الكرس يف املوضعني للروايتني.٤

 :بريكالت •
   يف الشاطبية ال تكبري

 . وهو املقدمعدم التكبري. ١: الطيبة وجهان
  :وهو أنواعالتكبري . ٢                        

 .، من أخر الضحى إىل آخر الناسواخر سور اخلتمألالتكبري اخلاص  -أ
 .، من أول الرشح إىل أول الناسوائل سور اخلتمأل ري اخلاصالتكب -ب
 .الناس إىل الفاحتة من  براءة عدا القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

 . فقط ) اهللا أكرب(صيغته أن ىل إ ذهب اجلمهور :صيغته
 ) .ه إال اهللا واهللا أكربلال إ(وزاد بعض العلامء التهليل قبل التكبري 

 ).ه إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمدلال إ(  التكبري عد بحميدزاد بعض العلامء التو

                                          
 .٣٦ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ٢٥٨ ص٢ النرش البن اجلزري ج)١(
 .وما بعدها ٣٠٣ ص٢ النرش البن اجلزري ج)٢(
 .، ملزيد من التفصيل أنظر رشح طرق الطيبة لتوفيق ضمرة٣٢٠ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٣(



 

 ٣٣٠ اإلمام الكسائيقراءة  

والتهليل مع التكبري مع احلمدلة ال يفصل بعضه عـن بعـض بـل يوصـل مجلـة 
 .وال جتوز احلمدلة مع التكبري إال أن يكون التهليل معها واحدة ،

                                          
 .٣٢٦ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(



 

 ٣٣١  قراءة اإلمام الكسائي

 
 الـبـيــــان الكلمة اآلية السورة

فجثت زينب (إذا وقع قبل اهلاء أحد حروف أمال الكسائي هاء التأنيث وماقبلها 
( :، نحو)لذود شمس ( وكذلك إذا وقع قبلها أحد حروف،)نحو)أكهر : 

)    (  ساكن قبله كرس، ولو فصل بينهام ساكنبرشط أن يسبقها ياء أو كرس أو، 
 وهو الراجح وعليه العمل يف هذا الكتاب) خص ضغط قظ حاع(وال يميل حروف 

∽(انفرد بإمالة األلفاظ التالية    (كيفام ورد ،  و)∼  (و ،كيفام ورد)∂( 
ÿ(وأمال الدوري ،  حيثام ورد   (، وأمال  كيفام ورد)♥( حيثام ورد،)  ′( ، 

)′(حيثام ورد،) ∼  (حيثام ورد، ) (حيثام ورد. 
  )~ (،)∂( ،)] ^(،) 4 5: (ىل ما ييلباهلاء عبالوقف الكسائي  نفردا

 البقرة
 مال فتحة الدال واأللفأ: الدوري Ÿ  ٣٨ ]١٢٣:طه[و 

  ٥٤ البقرة Š  املوضعني( فتحة الباء لماأ:الدوري( 
 .والباقون بكرسها) أن(فتح اهلمزة   ١٩ آل عمران 

  عمرانآل 
±  ٥٢ ]١٤:الصف[و   واأللف فتحة الصاد لماأ: الدوري 

 ١٣٣ عمرانآل  ♠   واأللف سني فتحة اللماأ: الدوري 
 ١٧١ آل عمران   والباقون بفتحها) وإن(كرس اهلمزة. 
  النساء

 ]٥:املائدة[و
 ]٤،٢٣:النور[و

٢٥ 
       
      

 ما عدا املوضع األول ًفيها مجيعا كرس الصاد
 .والباقون بفتحها] ٢٤:النساء[



 

 ٣٣٢  قراءة اإلمام الكسائي

•  ٣٦ النساء  
 واأللف فتحة اجليم مالأ: الدوري 

 )املوضعني ( 

 املائدة
  ٢٢ ]١٣٠:الشعراء[و ‰   فتحة الباء واأللفمالأ: الدوري  

 ١١٢ املائدة
      

  
(بتاء اخلطاب ونصب الباء يف    (

 .والباقون بياء الغيبة ورفع الباء

  ٤٠ األنعام 
٤٦ 

      
           

  ومجيع ما ورد مثله 

 بحذف اهلمزة الثانية
ثبات اهلمزة وكل عىل مذهبه من  والباقون بإ

 .حيث التسهيل وعدمه
 أمال فتحة الدال واأللف Ÿ  ٨٠ األنعام
  ١٣٦ األنعام

١٣٨       بضم الزي  والباقون با لفتح 

 ٤٤ األعراف      
 ومجيع ما ورد مثله

 .بكرس العني والباقون بفتح العني 

∽ ١٦٢ األعراف   ال فتحة الياء واأللفمأ: الدوري 
 يونس

 ٦١ ]٣:سبأ[   والباقون بضم الزاي بكرس الزاي . 

 ٦٨ هود    تنوين كرس، والباقون بالفتحب.  

 ٢٣ يوسف   األلففتحة الواو و أمال: الدوري 
 ٣٦ إبراهيم ±  األلفوالصاد  ة فتحمالأ 

 ٤٦ إبراهيم  ألوىل ورفع الثانية بفتح االم ا 
 .والباقون بكرس األوىل وفتح الثانية 



 

 ٣٣٣  قراءة اإلمام الكسائي
النحل 

] ٦١:النور[و
 ]٦:الزمر[و
 ] ٣٢:النجم[و

٨٧     ًبكرس اهلمزة مع فتح امليم وصال. 

 ٧ اإلرساء     بالنون بدل الياء ونصب اهلمزة 
 ٦٢ اإلرساء   حذف اهلمزة الثانية. 
 ١٠٢ اإلرساء   بضم التاء والباقون بفتحها. 
 ٦٣ الكهف ♥  أمال فتحة السني واأللف 
  األلفالتاء و فتحة مالأ  � ٣٠ مريم
  األلفالصاد و فتحة مالأ  ″ ٣١ مريم
 ٨١ طه     ا هوالباقون بكرسبضم احلاء . 

 ٨١ طه    اهوالباقون بكرسبضم الالم . 

 ٥٨ األنبياء   هابكرس اجليم  والباقون بضم.  
∇ ٣٥ النور   الكاف واأللف فتحة أمال: الدوري 

 ٢٠٣ الشعراء    
 ونحوها

 غنة الالم مع النون ببإدغام
 .والباقون باإلظهار

 أمال فتحة التاء واأللف � ٣٦ النمل
 .هلاء والباقون بالتاء باوقف عليها  ٦٠ النمل 

 ٨٢ القصص
   
    

 أو ًاوقف عىل الياء يف املوضعني اختبار
  .ًااضطرار



 

 ٣٣٤  قراءة اإلمام الكسائي

 ٤٩ الدخان    ،والباقون بالكرسبفتح اهلمزة. 
  ٢١ اجلاثية ∼ مال فتحة الياء واأللفأ 

 ٤٤ الذاريات   
  العنيبحذف األلف بعد  الصاد مع سكون

 .والباقون بإثبات األلف وكرس العني

 النجم
   

 ١٩  
  
٣٣  

     
   

والباقون بإثباهتا وكل  حذف اهلمزة الثانية
 من حيث التسهيل وعدمه هعىل مذهب

 . واإلبدال

 ٥٦ الرمحن 
٧٤ 

      
امليم التخيري لكل من الراويني يف ضم 

مل يضم الثاين األول وكرسها فإذا ضم 
 والعكس

 ٢٤ احلرش ‰   فتحة الباء واأللفمالأ: الدوري  

 ٣ التحريم    والباقون بالتشديدبتخفيف الراء. 

 ٤ املعارج   والباقون بالتاء بياء التذكري. 
 ٣٥ النبأ   بتخفيف الذال والباقون بالتشديد. 

 ٣٠ النازعات š واأللف احلاءمال فتحة أ 

 ٢٦ املطففني    
 بات ألف بعدهابفتح اخلاء وإث

 والباقون بحذف األلف وكرس اخلاء
 ٣ األعىل   بتخفيف الدال والباقون بالتشديد. 
 ١ الشمس ™  مال فتحة احلاء واأللفأ 
 ٢ الشمس 9  فتحة الالم واأللفأمال  
 أمال فتحة اجليم واأللف  • ٢ ضحى



 

 ٣٣٥ قراءة اإلمام الكسائي

 فهرس املراجع
 مطبعة مصطفى البايب – أليب شامة املقديس –إبراز املعاين من حرز األماين  -١

 .احللبي  مرص
أمحد بـن حممـد بـن عبـد  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش  -٢

 .٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الغني الدمياطي الشهري بالبناء 

 املكتبـة األزهريـة – عـيل حممـد الـضباع – اإلضاءة يف بيان أصول القراءة -٣
 .١٩٩٩ الطبعة األوىل سنة –للرتاث 

 سنة ١ عبد الفتاح القايض ط –البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة  -٤
٢٠٠٢  

نبول ،  إست– أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين –التيسري يف القراءات السبع  -٥
 .١٩٣٠مطبعة الدولة سنة 

أمحـد .  حتقيـق د– حممـد بـن اجلـزري – يف القراءات العرش  حتبري التيسري -٦
 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة – دار الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  –القضاة 

 –بي األندليس  القاسم بن فريه الشاط–منظومة حرز األماين ووجه التهاين  -٧
 .١٩٩٥ لسنة ٣  ط– دار اهلدى املدينة املنورة –ضبط حممد متيم الزعبي 

 عبد الواحد بن حممد بن أيب السداد املـالقي ، -لدر النثري والعذب النمري ا -٨
 .٢٠٠٣ سنة ١حتقيق عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط

 –عـيل النحـاس كتور دللـ – يف األداء راجحةالرسالة الغراء يف األوجه ال -٩
 .م٢٠٠٤ ثانية البعةطال –مكتبة األدب القاهرة 



 

 ٣٣٦ قراءة اإلمام الكسائي
أليب البقاء عيل بن عثامن بن  – املبتدئ وتذكار القارئ املنتهي رساج القارئ -١٠

 –لبـي مـرص  مطبعة مصطفى البايب احل– البغدادي حممد القاصح العذري
 عيل حممد الضباع – وبذيله خمترص بلوغ األمنية – ١٩٥٤الطبعة الثالثة سنة 

 . وباهلامش غيث النفع يف القراءات السبع لعيل النوري الصفاقيس–
 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتـب – حممد النويري –ح طيبة النرش رش -١١

 .العلمية بريوت
حممد بن اجلزري دار الكتب العلمية بريوت  –غاية النهاية يف طبقات القراء  -١٢

 .م١٩٨٢ سنة ٣ط
أمحـد . د:  عيل بن حممد الـسخاوي حتقيـق–فتح الوصيد يف رشح القصيد  -١٣

 .م٢٠٠٢-١ويت طعدنان الزعبي مكتبة دار البيان الك
  حتقيـق شـوقي ضـيف دار -أمحد بـن جماهـد-كتاب السبعة يف القراءات  -١٤

 .٣املعارف القاهرة ط
 دار عامر ، عامن –خالد منصور وآخرون  حممد –املزهر يف رشح الشاطبية  -١٥

 .٢٠٠٢ الطبعة األوىل سنة –
 . حممد بن أمحد الذهبي– معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار  -١٦
 حممـد عـوض زايـد –درة لـ من طريق الشاطبية واةمفردات القراء العرش -١٧

 .م٢٠٠١،سنة ١احلرباوي، مكتبة التوبة ط 
 دار – حممد بن عيل بن يالوشـه، ملحـق بـالنجوم الطوالـع  -ًدم أداء  املق  -١٨

 .الفكر بريوت
 الطبعـة – حممد بن حممد بن حممد بن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش  -١٩

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨األوىل سنة 
 -١ دار السالم القـاهرة ط- عبد الفتاح القايض–الوايف يف رشح الشاطبية  -٢٠

 .م٢٠٠٣سنة 



 

 ٣٣٧ قراءة اإلمام الكسائي

 اتفهرس املحتوي
 الصفحة  املوضوع
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